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JŪRMALA AUG UN ATTĪSTĀS
2015. gadā esam ielikuši stabilu pamatu ceļā uz Jūr-
malas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. ga-
dam izvirzīto mērķi: kļūt par vadošo kūrortpilsētu pie 
Baltijas jūras, kas nodrošina augstu dzīves kvalitāti. 
Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir plānveidīgi un mērķtie-
cīgi strādājusi, lai mūsu pilsēta būtu kvalitatīva dzīves 
un brīvdienu vieta, kūrorts – mūsdienīgs un starptautis-
ki pazīstams, savukārt uzņēmējdarbības vide – aktīva 
visās sezonās.
2015.  gadā, uzņemot Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē pasākumus Jūrmalā, kūrortpilsēta 
guva daudz pozitīvu atsauksmju no pasākuma rīko-
tājiem un ārvalstu viesiem, apliecinot sevi kā lielisku 
norises vietu augsta līmeņa pasākumiem.
Pārskata gadā esam pabeiguši vēsturiskās Dzintaru 
koncertzāles rekonstrukciju un restaurāciju, un tā savu 
80. dzimšanas dienu 2016. gadā var sagaidīt atjau-
notā veidolā ar jaunu, daudz bagātāku saturisko pie-
pildījumu. 
Jūrmala pamatoti saukta par Raiņa un Aspazijas pil-
sētu, un 2015.  gadā, kas  Raiņa un Aspazijas 150. 
jubilejas gads, Jūrmalā notika vairāk nekā 20 abu 
dzejnieku dzīvei un daiļradei veltītu dažāda mēroga 
pasākumu, tostarp koncertuzvedums par Raini un As-
paziju Dzintaru koncertzālē, Latvijas jauniešu teātru 
festivāls, Aspazijas lugas jauniestudējums Jūrmalas te-

ātrī, multimediju izstāde pilsētas muzejā, kuru apmek-
lēja vairāki tūkstoši skatītāju.
Pārskata gadā vēl viens jaunums kultūras jomā – Jūr-
mala un Latvija ir ieguvusi jaunu laikmetīgās mākslas 
telpu – mākslas staciju „Dubulti”, kur unikāli apvieno-
tas divas šķietami nesavienojamas lietas – funkcionē-
joša dzelzceļa stacija ar radošu, demokrātisku mūs-
dienu mākslas telpu. 
Jūrmalas izcilākais sasniegums sporta jomā – Eiropas 
Volejbola konfederācijas oficiālais apstiprinājums 
tam, ka 2017. gadā tieši pie mums, Jūrmalā, notiks 
Eiropas čempionāta finālspēles pludmales volejbolā. 
Tā nav nejauša sakritība, bet mērķtiecīga darba augļi, 
pierādot, ka Jūrmala grib un var organizēt visaugstā-
kajiem pasaules standartiem atbilstošus pasākumus.
Nozīmīgs ieguldījums pilsētas infrastruktūras attīstībā 
būs pārskata gadā pabeigtais Jūrmalas tranzītielas – 
Talsu šosejas – rekonstrukcijas projekts, ko īstenojām 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēju-
mu. Tranzītiela pēc rekonstrukcijas ievērojami uzlabo 
satiksmes drošību, gan arī pilsētvides izskatu.
Paveiktie darbi ir būtisks pamats, kas palīdzēs sasniegt 
Jūrmalas attīstības programmā noteiktos mērķus. Tāpat 
2015. gada maijā uzsāktie Jūrmalas pilsētas teritori-
jas plānojuma grozījumi būs atbalsts pilsētas attīstības 
programmas un stratēģijas īstenošanai. 



Jūrmala ir arī pirmā pašvaldība Latvijā, kas teritorijas 
plānojumu un izmaiņas pārstrādāja pēc jaunā valsts 
līmeņa zonējuma un apbūves noteikumiem.
Esam gandarīti, ka teritorijas plānojuma grozījumos ir 
izdevies maksimāli līdzsvarot pilsētas attīstības stratē-
ģijas mērķus ar iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko 
organizāciju viedokļiem. Izstrādātie grozījumi veicinās 
kūrorta tradīciju stiprināšanu un izvirzīto mērķu sa-
sniegšanu – lai pēc 15 gadiem Jūrmalu kā starptautis-
ki pazīstamu, mūsdienīgu piekrastes kūrortu apmeklētu 
vismaz pusmiljona tūristu gadā un par savu dzīvesvie-
tu sauktu 65 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.
Pilsētai ir jāattīstās – gan kā mūsdienīgam un tūristus 
piesaistošam kūrortam, gan kā kvalitatīvai dzīvesvietai 
pašiem jūrmalniekiem. Pašvaldība investē savu iedzī-
votāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Visvairāk līdzek-
ļu, gandrīz trešo daļu no pašvaldības budžeta, no-
virzām izglītībai. Lai attīstītu izglītības iestāžu tīklu un 
sekmētu izglītības kvalitātes attīstību, pārskata gadā 
pašvaldība izstrādāja Jūrmalas pilsētas izglītības at-
tīstības koncepciju 2015.–2020. gadam. Mūsu mērķis 
ir nodrošināt ikvienam jūrmalniekam pieejamu un kva-
litatīvu vispārējo, profesionālās ievirzes un interešu iz-
glītību, konkurētspējīgu izglītību, audzēkņu radošuma, 
kā arī uzņēmējdarbības gara un vietējās ekonomikas 
attīstību. 
Daudz plašākas iespējas profesionālas ievirzes izglī-
tībai un jūrmalnieku radošo spēju attīstībai nodrošinās 
pārskata gadā uzbūvētā Jūrmalas mākslas skola. Tai 
līdzās 2016.  gadā uzsāksim arī mūzikas skolas un 
bibliotēkas celtniecību, tādējādi vienuviet veidojot sa-
biedrisku centru.
Jūrmalas iedzīvotājiem pašvaldība nodrošina vienu 
no labākajām sociālā atbalsta sistēmām valstī. Pilsētas 
pašvaldība Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem arī 
pārskata gadā nemainīgi saglabāja atbalstu nekusta-

mā īpašuma nodokļa atlaidēm 70 procentu apmērā, 
skolēniem un pensijas vecuma cilvēkiem nodrošināja 
bezmaksas braukšanu pilsētas autobusos un bezmak-
sas ēdināšanu visos pašvaldības bērnudārzos un sko-
lās.
Jūrmala lepojas ar saviem cilvēkiem, kuri devuši iegul-
dījumu pilsētas attīstībā un kuru darbi popularizējuši 
mūsu pilsētu Latvijā un citās valstīs. Lai izteiktu atzinību 
par iedzīvotāju ieguldījumu Jūrmalas attīstībā un kū-
rortpilsētas vārda popularizēšanā, Jūrmalas pilsētas 
dome 2015. gadā nodibināja apbalvojumu – Jūrma-
las pilsētas Goda zīmi, kas tiek piešķirta kopā ar  titulu 
„Goda jūrmalnieks”. Pārskata gadā Goda zīmi par 
ieguldījumu Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā 
un Jūrmalas pilsētas attīstībā Jūrmalas pilsētas pašval-
dība piešķīra izcilākajam latviešu populārās mūzikas 
autoram, komponistam un pianistam Maestro Raimon-
dam Paulam. 
Esam izvirzījuši augstus mērķus arī turpmākiem ga-
diem. Pārskata gadā esam nopietni gatavojušies Ei-
ropas Savienības struktūrfondu apguvei – uzsākuši 
vairāku nozīmīgu pilsētas infrastruktūras objektu pro-
jektēšanu. Līdz ar to, tiklīdz būs pieejamas struktūr-
fondu programmas, varēsim īstenot daudzas ieceres: 
Lielupes skolas rekonstrukciju, Mellužu estrādes atjau-
nošanu, Kaugura atpūtas parka izveidi, Jauniešu mā-
jas būvniecību, Ķemeru parka labiekārtošanu, skatu 
torņa rekonstrukciju un atraktīva dabas centra izveidi 
Ķemeros.
Eiropas Savienības fondu finansējuma sadalē Jūrmala 
būs pilnvērtīgs partneris un piecu gadu laikā saņem-
sim 25  miljonus degradēto teritoriju attīstībai un vēl 
divus miljonus tā sauktās piekrastes naudas. 

GATIS TRUKSNIS,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs
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Jūrmala ir lielākā Baltijas valstu kūrortpilsēta un otra 
lielākā Latvijas pilsēta platības ziņā. Jūrmala ietilpst 
Rīgas plānošanas reģionā. Tā robežojas ar Engures 
novadu, Tukuma novadu, Babītes novadu un Rīgu. 
Iedzīvotāju skaita ziņā salīdzinājumā ar citām Latvi-
jas pilsētām Jūrmala ir piektā lielākā, teritorijas ziņā 
– otra lielākā, bet iedzīvotāju blīvuma ziņā – visretāk 
apdzīvotā pilsēta – 492 iedzīvotāji uz vienu kvadrāt-
kilometru. 
Jūrmalu no divām pusēm ieskauj ūdens – pilsētas 
dienvidu mala 30 kilometru garumā robežojas ar 
Lielupes krastiem, bet pilsētas ziemeļu mala – ar Rī-
gas jūras līci 24 kilometru garumā.
Jūrmalu slavenu padarījuši dabas ārstnieciskie fak-
tori – maigais klimats, jūra, veselīgais gaiss, baltās 
kvarca smiltis pludmalē, ārstnieciskās dūņas un da-
bīgie minerālūdeņu avoti. Dabas resursi un ģeogrā-
fiskais novietojums Jūrmalai sniedz nozīmīgas priekš-
rocības, – pateicoties tām, pilsēta ir attīstījusies par 
Baltijas jūras reģionā nozīmīgāko veselības kūrortu. 
Jūrmala ir pirmā Latvijas pilsēta, kas uzņemta Eiropas 
Kūrortu asociācijā. Jūrmalai jau vairāk nekā desmit 

gadu ir Veselīgas pilsētas („Healthy City”) statuss, – 
šo starptautisko sertifikātu piešķir Pasaules Veselības 
organizācija (PVO), novērtējot pašvaldības darba 
ieguldījumu un sasniegtos rezultātus iedzīvotāju ve-
selības veicināšanā. 

PAR JŪRMALU

Platība: 100 km²
Iedzīvotāju skaits: 57 671 
Pludmales garums: 24,2 km
Attālums no Rīgas centra: 25 km
Attālums no starptautiskās 
lidostas “Rīga”: 15 km
Attālums no Rīgas pasažieru ostas: 25 km
Upes: Lielupe, Vecslocene, Vēršupīte 
Slokas ezers 2,5 km 
Slokas karjera ūdenskrātuve 14 ha 
Meža zemju platība 3 338,5 ha 
Palieņu pļavas 6,3 km 

1. JŪRMALAS PILSĒTAS RAKSTUROJUMS
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Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 
2015.  gadā Jūrmala bija pastāvīga dzīvesvieta 
57 671 iedzīvotājam (2014. gadā – 57 385), tas ir 
2,5% no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita.  
Jūrmalas pilsētā pēdējo gadu laikā vērojams dekla-
rēto iedzīvotāju skaita pieaugums, kas skaidrojams 
ar sakārtoto infrastruktūru un pašvaldības nodro-

šināto labvēlīgo sociālo politiku – apjomīgām ne-
kustamā īpašuma nodokļa atlaidēm pašvaldības 
iedzīvotājiem, bezmaksas ēdināšanu skolēniem un 
bērnudārza audzēkņiem un bezmaksas sabiedris-
kā transporta nodrošināšanu Jūrmalas pašvaldības 
skolu audzēkņiem un pilsētas iedzīvotājiem pensijas 
gados. 

2. IEDZĪVOTĀJI UN NODARBINĀTĪBA

Jūrmalā deklarēto iedzīvotāju skaits 2010.–2015. gadā
Informācijas avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
*Statistikas dati 2010.–2014. gadam precizēti atbilstīgi PMLP informācijai
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Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie akti 2013.–2015. gadā
*2014. gada dati precizēti atbilstīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajai informācijai

Jūrmalā ir stabils jaundzimušo skaita pieaugums un pozitīvā dinamika redzama vairāku gadu griezumā. Jūrmalas 
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir reģistrēts 781 jaun-
dzimušais, 405 laulības un 617 mirušie.
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IEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SASTĀVS
2015. gada sākumā Jūrmalā 52,4% no visiem iedzīvotājiem bija latvieši, 33,9% krievi, 3,8% baltkrievi, 2,5% 
ukraiņi, 1,7% poļi un 5,7% citu tautību iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Jūrmalā 2013.–2015. gadā (%)
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

*Statistikas dati precizēti atbilstīgi PMLP informācijai
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NODARBINĀTĪBA
Ievērojamākās ilgtermiņa izmaiņas nodarbinātības struktūrā saistītas ar ekonomikas izmaiņām – palielināju-
sies nodarbinātība tūrisma un pakalpojumu nozarē, samazinājusies būvniecības un enerģētikas nozarē.
Aizņemto darbavietu skaits 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu ir palielinājies, tas norāda uz ekonomis-
kās aktivitātes paaugstināšanos pilsētā.

Aizņemto darbavietu skaits Jūrmalā 2012.–2015. gadā
Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
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Jūrmalas pilsētā 2015. gadā situācija nodarbinātības 
jomā bija stabila, – tā ar katru gadu uzlabojusies (skat. 
attēlā) un bezdarba rādītāji samazinājušies. Reģistrēto 
bezdarbnieku kopskaitā 2015. gadā lielāko īpatsvaru 

veidoja bezdarbnieki vecumā no 50 gadiem un vecā-
ki – 33,1% no kopējā bezdarbnieku skaita; gada bei-
gās 301 bezdarbnieks jeb 18,8% no bezdarbnieku 
kopskaita bija jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Lai veicinātu iedzīvotāju nodarbinātību, Jūrmalas pilsē-
tas pašvaldība jau otro gadu rīkoja Vakanču gadatirgu, 
kurā darba devēji var piedāvāt brīvās vakances savā 
uzņēmumā, savukārt darba meklētājiem tā ir iespēja 
atrast darbu. 
2015. gadā vakanču gadatirgū 30 darba devēji piedā-
vāja ap 500 darba vietu Jūrmalā un tuvākajā apkārtnē. 
To apmeklēja vairāk nekā 1700 darba meklētāju, un 
lielākajai daļai piedāvāto vakanču atrasti darbinieki. 
Apmēram puse no piedāvātajām vakancēm bija pa-
stāvīgam darbam, pārējās – darbam vasaras sezonā. 
Lai veicinātu jauniešu iesaisti nodarbinātībā un mazi-
nātu bezdarba iespējas jauniešiem vēlākā periodā Jūr-
malas pilsētas dome vasaras periodā līdzfinansē darba 

algu Jūrmalā deklarētiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 
20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs.
Darba algas līdzfinansējums 50% no valstī noteiktās 
minimālās algas paredzēts vienam mēnesim, savukārt 
atlikušie 50% tiek segti no Nodarbinātības valsts aģen-
tūras valsts budžeta līdzekļiem. Rezultātā skolēniem tiek 
nodrošināta iespēja vasaras mēnešos strādāt un iegūt 
darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pie-
redzi, savukārt uzņēmējiem tiek atvieglots finansiālais 
slogs saistībā uz darba spēka atalgojumu. Kopumā 
2015.  gadā pašvaldība līdzfinansēja darba algu 63 
jauniešiem, kuri ir deklarēti Jūrmalā, un kopumā at-
balstīja 16 uzņēmumus.
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Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 
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Valsts, arī pašvaldību, konkurētspēju lielā mērā veido 
konkurētspējīgi uzņēmēji, kuru sekmīga darbība ir at-
karīga no labvēlīgas uzņēmējdarbības vides. Uzņēmēj-
darbības vidi ietekmē atbilstošas infrastruktūras, resursu 
un atbalsta pieejamība, kā arī normatīvā (nodokļi, at-
ļaujas, u.c.) vide, kurā uzņēmējs darbojas.
Jūrmalas ekonomiku pārsvarā veido tirdzniecības un 
pakalpojumu sektora uzņēmumi, kas apkalpo pilsētas 
iedzīvotājus un tūristus. Pašlaik Jūrmalā galvenie uz-
ņēmējdarbības veidi saistīti ar kūrortpilsētai raksturīgo 
pakalpojumu sniegšanu, kā arī darījumiem nekustamā 
īpašuma jomā.
Pašvaldība iesaistās uzņēmējdarbības vides uzlaboša-
nā ar nodokļu un nodevu atvieglojumiem, palīdzot at-
tīstīt uzņēmējdarbību un mazināt finansiālo slogu. Lai in-
formētu pilsētas uzņēmējus par Eiropas Savienības (ES) 
fondu apguves iespējām, tiek organizēti informatīvi pa-
sākumi, sniedzot zināšanas un labās prakses piemērus 
ārvalstu finanšu instrumentu apguvē. Par uzņēmējdar-
bības vides uzlabošanai svarīgiem jautājumiem ne tikai 
pašvaldības, bet arī valsts līmenī ar Jūrmalas uzņēmēju 
pārstāvjiem tiek organizētas regulāras sanāksmes, par 
starpnieku izmantojot Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvo 
padomi.
2015. gada 3. decembrī tika pieņemti Jūrmalas pilsētas 

domes saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek or-
ganizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administra-
tīvajā teritorijā”. Noteikumu mērķis ir veicināt sezonas 
tirdzniecības vietas atbilstību Jūrmalas vizuālam tēlam 
un radīt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, kā arī sakārtot 
ielu tirdzniecības vietu izskatu un atvieglot tirdzniecības 
atļauju saskaņošanas procesus. Pašvaldība sadarbībā 
ar uzņēmējiem ir izstrādājusi atvieglotu tirdzniecības at-
ļauju saņemšanas procesu: lai pagarinātu tirdzniecības 
atļaujas termiņu, nepieciešams iesniegt tikai iesniegumu 
– pavadošie dokumenti atkārtoti nav jāiesniedz.
Uzņēmējdarbības vidi un aktivitāti atspoguļo reģistrēto 
un likvidēto uzņēmumu dinamika. Laikā no 2012. līdz 
2014. gadam reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaita 
dinamika  Jūrmalā ir stabila un tendence pozitīva – re-
ģistrēto uzņēmumu skaits ik gadu bijis lielāks nekā lik-
vidēto skaits. 2014.–2015. gadā Jūrmalā ir pieaudzis 
likvidēto uzņēmumu skaits, tomēr saglabājusies pozitī-
va reģistrēšanās dinamika, – situācija skaidrojama ar 
Valsts ieņēmumu dienesta un Uzņēmumu reģistra inicia-
tīvu izslēgt no reģistriem uzņēmumus, kuri ilgstoši neveic 
saimniecisko darbību, kuru valdei ilgāku laiku nav pār-
stāvības tiesību u.c. gadījumos. Reģistrēto uzņēmumu 
skaits patlaban nedaudz pārsniedz likvidēto skaitu.

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvo-
tājiem 2015.  gada sākumā Jūrmalā (32,40) bija lie-
lāks nekā citās Latvijas lielajās pilsētās – Daugavpilī 

(22,49), Jelgavā (31,58), Liepājā (27,56), Rēzeknē 
(26,85) un Ventspilī (25,03), bet mazāks nekā Rīgā 
(75,19) un Valmierā (39,6).

UZŅĒMĒJDARBĪBA
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Pēc Lursoft datu bāzes datiem ārvalstu tiešo investīciju 
piesaistē apjoma ziņā Jūrmala ir ir 8. vietā citu Latvijas 
pašvaldību vidū. Salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsē-
tām vairāk ārvalstu investīciju piesaistīts bija tikai Rīgā, 
Ventspilī un Liepājā. Vislielākais investīciju apjoms Jūr-
malā ieguldīts 2006., 2007., 2013. un 2015. gadā līdz 
1. novembrim.

Apjomīgākās investīcijas Jūrmalā ir no Krievijas Fe-
derācijas (22 796 748 eiro), Lielbritānijas un Ziemeļīri-
jas Apvienotās Karalistes (19 430 713 eiro) un Kipras 

Republikas (3 998 996 eiro).
Sadalījumā pa uzņēmumu darbības veidiem vislie-

lākās ārvalstu tiešās investīcijas Jūrmalā ir bijušas pakal-
pojumu nozarēs: izmitināšana viesu mājās un cita veida 
īslaicīgas apmešanās vietās (44,01% no kopējām in-
vestīcijām), izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmeša-
nās vietās (10,97%), nekustamā īpašuma pārvaldīšana 
par atlīdzību vai uz līguma pamata (9,07%), sava vai 
nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 
(8,16%), būvniecības projektu izstrādāšana (6,32%).

Pielikumā Nr. 1 – uzņēmumi Jūrmalā ar lielāko apgrozījumu uz 2015. gada 31. decembri
(skat. 62. lpp.)

ĀRVALSTU TIEŠĀS INVESTĪCIJAS 

Ārvalstu tiešās investīcijas 2013.–2015. gadā (eiro)
Informācijas avots: Lursoft
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Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pilsētas pašval-
dība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāv-
niecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu 
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī 
šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto 
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības tiesības, pienākumi un autonomās funkcijas 
noteiktas likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15. pantā.

Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības:
•veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai no-
dibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus 
līdzekļus kapitālsabiedrībās;
•iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, pri-
vatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā 
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
•ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt 
par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksā-
šanas;
•iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās 
iestādēs;
•saņemt informāciju no valsts iestādēm.

Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteik-
tajā kārtībā ir pienākums:
•izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu 
un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības 
programmas realizāciju un teritorijas plānojuma admi-
nistratīvo pārraudzību;
•izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu;
•racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kus-
tamo un nekustamo mantu;
•iekasēt nodokļus un nodevas;
•atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts inves-
tīciju programmā iekļautos projektus;
•atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam ra-

cionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus;
•sniegt Ministru kabinetam un ministriem informāciju 
jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās pašvaldības darbī-
bu;
•uzkrāt, izmantot un saglabāt līdz nodošanai valsts ar-
hīvā dokumentus, kas radušies pašvaldību darbībā.

Savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos 
gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus.
Pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas:
•organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kura īpašu-
mā atrodas dzīvojamais fonds;
•gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārto-
šanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecī-
ba, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas 
vietu izveidošana un uzturēšana);
•noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā 
esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
•gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto 
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vi-
dējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināša-
nas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglī-
tības atbalsta iestādēm u.c.);
•rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (orga-
nizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 
pasākumiem; atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai 
u.c.);
•nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī vei-
cināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

3. JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
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•nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 
aprūpi); sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm 
un sociāli mazaizsargātām personām; veco ļaužu no-
drošināšana ar vietām pansionātos; bāreņu un bez ve-
cāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 
mācību un audzināšanas iestādēs; bezpajumtnieku no-
drošināšana ar naktsmītni u.c.);
•gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bēr-
nu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzī-
bu;
•sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā;
•sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administra-
tīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
•izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas 
paredzēts likumos;
•piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, ap-

karot žūpību un netiklību;
•saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānoju-
mu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;
•nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecī-
bas procesa tiesiskumu; 
•veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
•savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
•veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās; 
•piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošinā-
šanā;
•organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;
•organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un 
izglītības metodisko darbu;
•veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo 
bērnu uzskaiti;
•īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā adminis-
tratīvajā teritorijā.

2015.  gadā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs bija Gatis Truksnis; priekšsēdētāja amatā ievēlēts kopš 
2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanām. Jūrmalas pilsētas domi veido 15 deputāti.

GATIS TRUKSNIS, domes priekšsēdētājs ievēlēts no partijas “Zaļo un Zemnieku savienība”

RITA SPROĢE, priekšsēdētāja vietniece ievēlēts no partijas “Zaļo un Zemnieku savienība”

ANITA ADIJĀNE    ievēlēts no partijas “Zaļo un Zemnieku savienība”

ARNIS ĀBELĪTIS    ievēlēts no partijas „Tev, Jūrmalai”

IVETA BLAUA    ievēlēts no partijas „Vienotība”

BORISS DOŅŅIKOVS   ievēlēts no politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs”

IRĒNA KAUSINIECE   ievēlēts no partijas “Zaļo un Zemnieku savienība”

JĀNIS LEDIŅŠ    ievēlēts no partijas “Zaļo un Zemnieku savienība”

GUNTA LIEPIŅA    ievēlēts no nacionālās apvienības „Visu Latvijai! ” – 

     „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

LARISA LOSKUTOVA   ievēlēts no politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs”

LIGITA MAZIŅA    ievēlēts no partijas “Zaļo un Zemnieku savienība”

DACE RIŅĶE    ievēlēts no partijas “Zaļo un Zemnieku savienība”

KARINA SIŅKEVIČA   ievēlēts no politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs”

MĀRTIŅŠ STULPIŅŠ   ievēlēts no partijas „Tev, Jūrmalai”

JURIS VISOCKIS    ievēlēts no partijas „Vienotība”

Jūrmalas pilsētas domes deputātu sastāvs 2015. gadā
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Laika periodā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim notikušas 22 domes sēdes, tajā skaitā 
septiņas ārkārtas sēdes.

2015. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā darbojās 
11 pastāvīgās komitejas: Attīstības un vides jautājumu 
komiteja, Drošības un kārtības jautājumu komiteja, Fi-
nanšu komiteja, Integrācijas lietu komiteja, Izglītības 
jautājumu komiteja, Jaunatnes un sporta jautājumu ko-

miteja, Kultūras jautājumu komiteja, Kūrorta un tūrisma 
jautājumu komiteja, Revīzijas un kontroles jautājumu 
komiteja, Sociālo un  veselības jautājumu komiteja, 
Transporta un komunālo lietu komiteja.
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Jūrmalas pilsētas domes padotībā darbojas 40 iestā-
des un viena aģentūra. Atsevišķu funkciju realizēšanai 
Jūrmalas pilsētas dome ir izveidojusi kapitālsabiedrī-
bas (par kapitālsabiedrību darbību – pārskata 5. no-
daļā).

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Jūrmalas 
pilsētas dome ir izveidojusi komisijas, kuru sastāvā ir 
deputāti, domes administrācijas darbinieki un pašval-
dības iedzīvotāji. Pārskata gadā Jūrmalas pašvaldībā 
darbojās šādas komisijas: Bērnu tiesību aizsardzības 
komisija, Būvvalde, Civilās aizsardzības komisija, Dzī-

vojamo māju privatizācijas komisija, Dzīvokļu komisija, 
Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija, 
Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija, Jūrmalas 
pilsētas vēlēšanu komisija, Koku vērtēšanas komisija, 
Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija, Nekustamā 
īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija, Priva-
tizācijas komisija, Rakšanas atļauju izsniegšanas ko-
misija, Zemes komisija; 2015. gadā izveidotās jaunās 
komisijas:  Simbolikas komisija, Apbalvojumu piešķir-
šanas komisija un ES fondu integrētu teritoriālo investī-
ciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisija. 

IZMAIŅAS PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRĀ
Pārskata gada janvārī izveidotas divas jaunas struktūrvie-
nības: Izglītības pārvalde un Sporta pārvalde. Līdzšinējās 
Izglītības nodaļas uzdevumus īsteno Izglītības pārvalde. 
Pārvaldē ietilpst trīs nodaļas: Vispārējās izglītības nodaļa, 
Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļa un Izglītī-
bas attīstības nodaļa. 
Izveidota Sporta pārvalde ar Sporta attīstības nodaļu un 
Sporta projektu ieviešanas nodaļu; līdzšinējās Sporta no-
daļas uzdevumus, kā arī papildus jaunas funkcijas tagad 
īsteno Sporta pārvalde. 
2015. gada martā izveidots Jūrmalas Sporta servisa centrs 
un veikta reorganizācija Jūrmalas Sporta centrā. Sporta 
servisa centra uzdevums ir vadīt, ieviest un nodrošināt vie-
tēja mēroga, valsts un starptautisku sporta projektu īsteno-
šanu pašvaldībā, kā arī nodrošināt pašvaldības īpašumā 
un valdījumā esošo sporta bāzu racionālu izmantošanu, 
tostarp ar materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta bāzu dar-
bu, to labiekārtošanu, rekonstrukciju, remontus un attīstību. 
Savukārt Jūrmalas sporta centrā tika veikta reorganizācija, 
pievienojot to Jūrmalas Sporta skolai. Lēmums pieņemts, 
lai turpmāk profesionālās ievirzes sporta izglītības prog-
rammas tiktu īstenotas vienā iestādē, tādējādi samazinot 
administratīvos izdevumus, kā arī nodrošinot vienotu pieeju 
programmu īstenošanā un racionālu materiāli tehnisko re-
sursu izmantošanu. 
Šo lēmumu mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašval-
dības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu 
un izveidot optimālu un kvalitatīvu profesionālās ievirzes 
sporta izglītības sistēmu Jūrmalas pilsētā. 

Pārskata gada martā Jūrmalas pilsētas pašvaldība pieņē-
ma lēmumu par Pilsētsaimniecības pārvaldes reorganizā-
ciju, izveidojot jaunu Mežsaimniecības nodaļu, savukārt 
Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu birojs tika nodalīts 
kā neatkarīga nodaļa izpilddirektora tiešā padotībā.
2015. gada jūlijā tika pieņemts lēmums pārveidot pašval-
dības SIA „Jūrmalas kapi” par iestādi, kas atrodas Jūrma-
las pilsētas domes tiešā pakļautībā. 
Pārskata gada maijā Labklājības pārvaldē, kas ir Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības iestāde, izveidota jauna struktūrvie-
nība – Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Tādējādi par pašvaldības līdzekļiem tiks  
nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta „Dienas aprū-
pe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ilgtspēja pēc 
projekta noslēguma 2015. gada aprīlī.
2015. gada beigās Jūrmalas pašvaldībā un pašvaldības 
iestādēs vidējais darbinieku skaits bija 2630, 2014. gadā 
– 2496 darbinieki.
Darbinieku skaita izmaiņas saistītas galvenokārt ar saim-
nieciskiem un organizatoriskiem iemesliem, kā arī lai uz-
labotu un pilnveidotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. Atsevišķos gadījumos darbinieku skaita izmaiņas 
saistītas ar izmaiņām ārējos normatīvajos aktos piemēram, 
izmaiņas Būvniecības likumā, un ES fondu apguvi. 

Pielikumā Nr. 2 – Jūrmalas pilsētas domes struktūra uz 
2015. gada 31. decembri – lēmējvara (skat. 63. lpp.)
Pielikumā Nr. 3 – Jūrmalas pilsētas domes struktūra uz 
2015. gada 31. decembri – izpildvara (skat. 64. lpp.)



16

Jūrmalas pašvaldībā iedzīvotāju apkalpošanai dar-
bojas trīs Apmeklētāju apkalpošanas centri: viens no 
tiem atrodas pilsētas centrā – Jūrmalas pilsētas domes 
centrālajā ēkā Jomas ielā, otrs Apmeklētāju apkal-
pošanas centrs izvietots Kauguros, kur ir vislielākais 
skaits pilsētas iedzīvotāju, bet trešais Apmeklētāju ap-
kalpošanas centrs atrodas Ķemeros – to iedzīvotāju 
ērtībām, kuri dzīvo vistālāk no pilsētas centrālās daļas.

Apmeklētāju apkalpošanas centros tiek īstenota vie-
nas pieturas aģentūras koncepcijas realizācija, no-
drošinot kvalitatīvu pašvaldības un iedzīvotāju sadar-
bību. Pakalpojuma saņemšanas laikā apmeklētājam 
tiek sniegta konsultācija par iesnieguma noformēšanu, 
pašvaldības izsniedzamo izziņu, atļauju, licenču, lē-
mumu un citu dokumentu saņemšanas kārtību, nodro-
šinot daudzkanālu komunikāciju – tiešu komunikāciju 
klātienē, komunikāciju pa pastu, pa tālruni (saruna, 
īsziņas), elektroniskajā pastā, komunikācija ar pašval-
dības mājaslapas starpniecību, kā arī vienotajā pub-
lisko pakalpojumu portālā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jur-
mala.lv sadaļā „Pakalpojumi” ir detalizēti norādīti visi 
pašvaldībā sniegto pakalpojumu apraksti, lai iedzīvo-
tājiem nodrošinātu iespēju izvēlēties ērtāko un pieņe-
mamāko pakalpojuma pieteikšanas un saņemšanas 
veidu. Jūrmalas pilsētas pašvaldības mērķis ir nodro-
šināt iedzīvotājiem ērtu pašvaldības pakalpojumu sa-
ņemšanu, lai pakalpojumu saņemšanas kārtība būtu 
saprotama, saņemšana viegli pieejama un pakalpoju-
ma saņemšanai būtu jāpatērē iespējami mazāk laika.

Vairākus no pašvaldības pakalpojumiem var pieteikt 
elektroniskā veidā. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
pakalpojumus var saņemt arī Latvijas valsts un paš-
valdību pakalpojumu portāla www.latvija.lv starp-
niecību.

Vienotajā datorizētajā lietvedības sistēmā 2015. gadā 
reģistrēti 18 939 iesniegumi (5535 no fiziskām perso-
nām un 13 404 no juridiskām personām), 893 projekti 
saskaņošanai, 8712 iesniegumi atļauju saņemšanai 
transportlīdzekļu iebraukšanai īpaša režīma zonā. 
Nosūtīti 8326 atbildes dokumenti (2167 fiziskām 
personām un 6159 juridiskām personām), izsniegtas 
1484 izziņas, 111 pilnvaras, kā arī izdoti 470 rīkojumi. 
Saņemti 159 iesniegumi atļauju saņemšanai publis-
kiem pasākumiem, izsniegtas 109 atļaujas publiskiem 
pasākumiem, saņemti 375 iesniegumi tirdzniecības 
atļauju saņemšanai, izsniegtas atļaujas 431 tirdznie-
cības vietai, saņemti 915 iesniegumi izskatīšanai Koku 
vērtēšanas komisijai, izsniegtas 677 koku ciršanas at-
ļaujas.

Iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar domes deputātiem 
un pašvaldības vadību noteiktā pieņemšanas laikā. 
Tikšanos ar domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku var pieteikt, piezvanot priekšsēdētāja bi-
roja vecākajai referentei pa tālruni 67093800 vai 
67093805. Domes deputātu pieņemšanas laiks ir no-
rādīts pašvaldības mājaslapā internetā www.jurmala.
lv sadaļā Lēmējvara – Deputāti, kā arī tiek publicēts 
Jūrmalas pašvaldības informatīvajā avīzē, kuru iedzī-
votāji saņem bez maksas.

IEDZĪVOTĀJU APKALPOŠANA
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Izstrādājot Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 
2015. gadam, tika izvirzīts uzdevums saglabāt esošos 
pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garan-
tijas un sociālos pabalstus Jūrmalas iedzīvotājiem, to-
starp:
•bezmaksas sabiedrisko transportu skolēniem, stu-
dentiem un pensijas vecuma cilvēkiem;
•bezmaksas ēdināšanu skolēniem, kas mācās paš-
valdības izglītības iestādēs;
•labāko sociālā atbalsta sistēmu valstī;
•nodrošināt, lai netiek samazinātas nekustamā īpa-
šuma nodokļa atlaides pašvaldības iedzīvotājiem.

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 
2020.  gadam īstenošanai paralēli tika noteiktas šā-
das budžeta prioritātes:
•ielu un ceļu asfalta seguma atjaunošana;
•pašvaldības finansēto pedagogu amatalgas izlī-

dzināšana un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība;
•kultūras pasākumu pieejamības paaugstināšana, 
arī profesionālās mākslas jomā, prioritārie virzie-
ni: Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta un Dzintaru 
koncertzāles mazās zāles darbības uzsākšana pēc 
rekonstrukcijas un restaurācijas;
•sabiedrības sportisko aktivitāšu veicināšana, kā arī 
augsta līmeņa starptautisku sacensību organizēšana;
•informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruk-
tūras modernizācija.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētā budže-
ta izpilde 2015. gadā ieņēmumos bija 70  667 145 
eiro – par 3  937 438 eiro jeb 5,9% vairāk nekā 
2014.  gadā; izdevumos – 78  682  510 eiro, – par 
12  006  350 vairāk kā 2014.  gadā. 2016.  gadam 
plānotais budžets ieņēmumos ir 73  440979 eiro un 
izdevumos 90 010 724 eiro.

4. JŪRMALAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Atlikums gada sākumā

Ieņēmumi

Saņemtie kredīti

Izdevumi

Atdotie kredīti

Atlikums gada beigās

Pamatkapitāla palielinājums pašvaldības 
komercsabiedrībās

5 971 678

66 729 707

11 934 334

66 676 160

4 052 882

13 832 416

1 963 321

13 832 416

70 667 145

18 089 290

78 682 510

4 313 609

12 265 481

7 327 251

12 861 542

73 440 979

14 413 159

90 010 724

6 185 659

331 429

4 187 868

Rādītāji 2016. gada 
apstiprinātais 
budžets 

2014. gada
izpilde

2015. gada
izpilde

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets 2014.–2016. gadā (eiro)

Pielikumā Nr. 4  – Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets 2015. gadā (skat. 65. lpp.)
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Kopējais pašvaldības saistību apjoms 2015. gadā bija 
5 754 321 eiro jeb 11,2% no pamatbudžeta ieņēmu-
miem.
2015. gadā Jūrmalas pašvaldība uzsāka un turpināja 
nozīmīgu projektu īstenošanu, kā finansējuma avotu iz-
mantojot kredītlīdzekļus. Aizņēmumi  no Latvijas Repub-
likas Valsts kases tika ņemti šādu projektu īstenošanai:
•Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukci-
jai/restaurācijai Turaidas ielā 1 par kopējo summu 
12 421 653 eiro; projekta īstenošanas termiņš – 2015. 
gads; 
•Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas 
Nr.001 Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 rekons-
trukcijai, saglabājot muzeja funkciju par kopējo summu 
1 244 225 eiro; projekta īstenošanas termiņš – 2015. 
gads;
•ēkas rekonstrukcijas par mākslas skolu Strēlnieku 
prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūves posmā 
no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” 
par kopējo summu 2 260 910 eiro; projekta īstenoša-
nas termiņš – 2016. gads;
•Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” 
daudzfunkcionālās sporta halles projektēšanai un īste-

nošanai par kopējo summu 5 210 597 eiro; projekta 
īstenošanas termiņš – 2016. gads;
•Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta trešā 
kārta projekta īstenošanai 6 300 200 eiro; projekta īs-
tenošanas termiņš – 2016. gads;
•Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kol-
kas iela) izbūvei 3 649 697 eiro; īstenošanas termiņš 
– 2015. gads.

Pārskata gadā Jūrmalas pašvaldība veikusi aizdevumu 
atmaksu Latvijas Republikas Valsts kasei 4 313 609 eiro 
apjomā.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2015.  gadā ir sniegusi 
galvojumu Latvijas Kultūras akadēmijas studentam, tajā 
skaitā:
•studiju kredīta aizdevumam 1707 eiro apmērā līdz 
2027. gada maijam:
•studējošā kredīta aizdevumam 1707,40 eiro apmērā 
līdz 2027. gada maijam.

Pielikumā Nr. 5  – Jūrmalas pašvaldības saistību
un garantiju apjoms (skat. 67. lpp.)

PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS UN GARANTIJAS
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2015. gadā valsts budžeta transferti apstiprināti 12 952 
969 eiro apmērā, bet kopumā saņemti 11 917 721 eiro 
apmērā.
Lielākā daļa no valsts mērķdotācijām, 9 618 892 eiro, 
paredzēta vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības 
un 5–6 gadus veco bērnu apmācības pedagogu darba 
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām. Saņemta arī mērķdotācija pašvaldības speciā-
lajai internātskolai bērniem ar fiziskās un garīgās attīstī-
bas traucējumiem, profesionālās ievirzes sporta, mūzikas 

un mākslas izglītības programmu finansēšanai un paš-
valdību autoceļiem/ielām; valsts budžeta dotācija mā-
cību literatūras iegādei; mērķdotācija bezmaksas inter-
neta un datoru nodrošināšanai pašvaldības bibliotēkās; 
mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar 
autobusiem, garantētā minimālā ienākuma pabalsta un 
dzīvokļa pabalsta izmaksai; valsts budžeta līdzekļi paš-
valdībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai; 
kā arī dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestā-
dēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

PAŠVALDĪBAS UN ES FINANSĒTIE PROJEKTI

4 967 115

3 540 672

2 287 976

8 533 312

2 545 424

2011 2012 2013 2014 2015
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ES fondu (ERAF, ESF, KF) projektu finansējums Jūrmalai  
2011.–2015. gadā (eiro)
Informācijas avots: sistēmā RAIM publicētie Finanšu ministrijas dati
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Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā īstenoti vai 
pabeigti gandrīz 40 investīciju projekti, kuriem piesaistīts 
ārējais finansējums kopumā 2 264 313 eiro apjomā. No 
tiem nozīmīgākie ir tranzītielas P128 jeb Talsu šosejas/
Kolkas ielas rekonstrukcija, Mežmalas vidusskolas silti-
nāšanas projekts, jaunas, ar biomasu (šķeldu) kurināmas 
katlumājas būvniecība un pilsētas ūdenssaimniecības at-
tīstības projekts.
Īstenojot Talsu šosejas/Kolkas ielas rekonstrukcijas pro-
jektu, uzlabota satiksmes drošība un sakārtota pilsētvide. 
Tā kļuvusi kājāmgājējiem un transportlīdzekļu vadītājiem 
drošāka, satiksme ir ērtāka, kā arī ierīkotie stādījumi, as-
faltētā iela un apgaismojums ievērojami uzlabo pilsētas 
vizuālo tēlu. Projekts tika īstenots, piesaistot Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projek-
ta kopējās izmaksas bija 6 259 856,51 eiro, no kurām 
ERAF finansējums – 3 273 309,85 eiro, valsts budžeta 
dotācija – 99 526,31 eiro un Jūrmalas pilsētas domes 
finansējums – 2 887 020,35 eiro. Rezultātā veikta Tal-
su šosejas rekonstrukcija posmā no Ventspils šosejas līdz 
Celtnieku ielai 2,67 km garumā, izbūvēti četri rotācijas 
apļi, uzstādīti seši luksoforu komplekti, atjaunotas un pa-
plašinātas gājēju ietves 6,18 km garumā un veloceliņi 
kopumā 5,35 km garumā, uzstādītas gājēju barjeras, 
ierīkots apgaismojums, kā arī izbūvēti lietus kanalizācijas 
tīkli.
2015. gada janvārī tika pabeigts Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instrumenta (KPFI) projekts „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas 
pilsētas Mežmalas vidusskolā”. Projekta kopējās izmak-
sas bija 807 811,16 eiro, no kurām KPFI finansējums 
232 900,93 eiro, savukārt Jūrmalas pilsētas domes fi-
nansējums 574 910,23 eiro. Projekta ietvaros tika veikta 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēkas Rūpniecī-
bas ielā 13 energoefektivitātes uzlabošana, tostarp fa-
sāžu un jumta konstrukciju siltināšana, ārdurvju un stikla 
bloku daļēja nomaiņa.
2015. gada martā tika uzsākta Kohēzijas fonda (KF) 
projekta „Centralizētās Kauguru rajona katlumājas ar 
biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” īstenošana 
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpoju-
mi” apakšaktivitātē 3.5.2.1.1. „Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”. 
Jaunuzbūvētā ar šķeldu kurināmā katlumāja nodrošinās 
kurināmā dažādību SIA „Jūrmalas siltums„ katlumājās, 
samazinās fosilā kurināmā patēriņu, kā arī CO2 emisijas. 
No 2013. gada līdz 2015. gadam tika īstenots projekts 
„Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija”. Esošās dabas-
gāzes katlumājas savienojumam ar jauno šķeldas katlu-
māju Nometņu ielā 21a tika izbūvēta jauna siltumtrase 
700 m garumā.  Lai samazinātu siltumenerģijas zudu-
mus, rekonstruēts siltumtrases posms kopumā 400 m ga-
rumā. Veiktie pasākumi samazinās dabasgāzes kurinā-
mā patēriņu, kā arī veicinās plašāku biomasas lietojumu 
uzņēmuma kopējā bilancē.
Turpinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašinā-
šanu, trīs Jūrmalas rajonos – Ķemeros, Mellužos un Asa-
ros – pārskata gadā tika turpināts KF darbības program-
mas „Infrastruktūra un pakalpojumi„ aktivitātes 3.5.1.1. 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerāci-
jās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” projekts „Jūr-
malas ūdenssaimniecības attīstība, III kārta”.

Pielikumā Nr. 6 – ārējo finanšu instrumentu līdzfinan-
sēti projekti Jūrmalā (skat. 70. lpp.)

2015. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība saņēma zie-
dojumus 9 526 eiro apjomā (atlikums uz gada sākumu 
– 30 721 eiro), no kuriem izlietoti  12 917 eiro. Naturālā 
veidā Jūrmalas pilsētas pašvaldība  saņēma ziedojumus 
54 238 eiro apjomā.

Pielikumā Nr. 7 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības pār-
skats par 2015. gadā saņemtajiem, izlietotajiem ziedo-
jumiem un dāvinājumiem (skat. 72. lpp.)

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI,
TO IZLIETOJUMS
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Nodokļu ieņēmumi 2015. gadā bija 52 319 503 eiro, 
– salīdzinājumā ar 2014. gadu nodokļu ieņēmumi pa-
lielinājušies par 3 487 295 eiro.
•Iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija būtiskākais 
pašvaldības ieņēmumu avots, kas atskaitījumu veidā 
tika saņemts no Valsts kases. 2015. gadā iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis bija 81,8% no visiem pašvaldības 
nodokļu ieņēmumiem, un tas bija par 3 616 985 eiro 
jeb 9,2% vairāk nekā gadu iepriekš.
•Nekustamā īpašuma nodokļa 2015. gada plāna 
izpilde bija 8 545 247 eiro.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
iekasēti 4  934 287 eiro apjomā atbilstoši Likumam 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” un 2013.  gada 
26. septembra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli 
Jūrmalā”, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek 
dzīvojamo ēku palīgēkas, kā arī būvi, kas klasificē-

ta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību 
apdraudoša. 2015. gadā piešķirti atvieglojumi 3 080 
612 eiro apmērā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 
2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību”. Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem 
tika piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 
23 nodokļu maksātāju grupām 25% līdz 90% apmē-
rā; tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
maksājumiem iedzīvotājiem, kuri deklarējuši pamata 
dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā līdz 
2014. gada 31. decembrim, tika noteikta atlaide 
70% apmērā no aprēķinātā pilnā nodokļa. Saska-
ņā ar saistošajiem noteikumiem atvieglojumi piešķirti 
18 656 nekustamā īpašuma vienībām jeb 29,8% no 
visiem nodokļa maksātājiem.
2015. gadā par 308 pieaudzis nekustamā īpašuma 
zemes vienību skaits, pārskata gadā kopumā – 30 
199 nekustamā īpašuma zemes vienības.

4.1. KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

NODOKĻU IEŅĒMUMI

Budžeta ieņēmumi 2015. gadā 
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Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
un būvēm un mājokļiem pārskata gadā iekasēts 
4 321 585 eiro apjomā. 
2015.  gadā šā nodokļa vienību skaits, salīdzinot ar 
2014. gadu, pieaudzis par 136, sasniedzot 32 023 
nodokļa vienības.
No 2015. gada aprīļa atsevišķi tiek uzskaitīts nekusta-
mā īpašuma nodoklis par mājokļiem.
Salīdzinājumā ar 2014. gadu pārskata gadā ir sama-
zinājušies ieņēmumi no iepriekšējo gadu parādu mak-
sājumiem par zemi un par ēkām un būvēm: parādi par 

nekustamā īpašuma nodokli par zemi iekasēti par 172 
220 eiro mazāk; parādi par nekustamā īpašuma no-
dokli par ēkām un būvēm iekasēti par 128 269 eiro 
mazāk.
Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 2015. gadā iekasēti  
186 639 eiro apjomā.
Dabas resursu nodoklis iekasēts 102 671 eiro apmērā. 

Pielikumā Nr. 8 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības no-
dokļu ieņēmumi (skat. 75. lpp.)

Nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi 2015. 
gadā pašvaldības budžetā bija 4  463  177 eiro. Ie-
ņēmumu lielāko īpatsvaru jeb 49,0% veidoja valsts 
(pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, savukārt 
99,3% no tiem bija ieņēmumi no pašvaldības node-
vām. 
Pašvaldības nodevas iekasētas 2 170 993 eiro apjo-
mā, un tas bija par 110 189 eiro vairāk nekā plānots.
•Pašvaldības nodevu ieņēmumos lielāko īpatsva-
ru (93,3%) veidoja nodeva par transportlīdzekļu ie-
braukšanu īpaša režīma zonā; tā iekasēta 2 026 055 
eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 2014.  gadu pārskata 
gadā iekasēts par 56 105 eiro mazāk. Nodeva par 
transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā tiek 
iekasēta no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septem-
brim saskaņā ar 2013. gada 25.jūlijā apstiprinātajiem 
saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Par transportlīdzekļu 
iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā”.
•Nodeva par būvatļaujas saņemšanu iekasēta 48 
888 eiro apjomā. Salīdzinājumā ar 2014. gadu ieņē-
mumi no šīs nodevas bija par 30 196 eiro mazāki.
•Ieņēmumi no nodevas par reklāmas, afišu un sludi-
nājumu izvietošanu publiskajās vietās bija 54 463 eiro, 
– tas ir par 15 186 eiro mazāk kā iepriekšējā gadā.

•Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasēta 
41 551 eiro apjomā, – tas ir par 13 790 eiro mazāk 
nekā 2014. gadā.
•Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem bija 1 373 
671 eiro.
•Valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšana, pārdo-
šana un nodokļu pamatparāda kapitalizācija pašval-
dības budžetu papildināja par 1 994 246 eiro, – tas 
ir par 720437 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Iz-
nomājot valsts un pašvaldības īpašumu, iegūti 386 178 
eiro, – par 28 168 eiro mazāk nekā 2014. gadā. 2015. 
gadā par  pašvaldības īpašumu pārdošanu pašvaldī-
bas budžeta ieņēmumos iegūts 1 594 337 eiro.
•Ieņēmumi no citām pašvaldībām bija 587 433 eiro. 
Tos veidoja ieskaitījumi Jūrmalas budžetā no citām paš-
valdībām, kuru pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi 
(161 audzēknis) un skolēni (472), kuri deklarēti citās 
pašvaldībās, apmeklēja Jūrmalas pilsētas izglītības ies-
tādes.

Pielikumā Nr. 9 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības ne-
nodokļu ieņēmumi (skat. 76. lpp.)

NENODOKĻU IEŅĒMUMI
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Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā bija 78 682 510 eiro. 

4.2. KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI
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21,5 %
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2,2 %

0,2 %

Pašvaldības budžeta izdevumu
sadalījums 2015. gadā

Pielikumā Nr.10 – Jūrmalas pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2014.–2016. gadā (skat. 77. lpp.)
Pielikumā Nr. 11 – neatkarīgu revidentu ziņojums par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015. gada konsolidēto finan-
šu pārskatu (skat. 79. lpp.)

Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iemak-
sas Pašvaldību izlīdzināšanas fondā pret 2014. gadu 
ir pieaugušas par 1 432 929 eiro salīdzinājumā ar 
2014. gadu; 2015. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldī-
bas iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā bija 9 
074 087 eiro, 2014. gadā – 7 641 158 eiro, 2013. 
gadā – 7 012 463 eiro. Tas nozīmē, ka vidēji katrs Jūr-

malas iedzīvotājs ir atbalstījis citas Latvijas pašvaldības 
2015. gadā 157,34 eiro apmērā, attiecīgi 2014. gadā 
– 133.16 eiro apmērā, 2013. gadā – 122 eiro apmērā. 
2016. gadā iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 
paredzētas 11 735 219 eiro apjomā un vidēji katrs Jūr-
malas iedzīvotājs atbalstīs citas pašvaldības 203 eiro 
apjomā.

IZLĪDZINĀŠANAS FONDS
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms izglītībai pārskata gadā bija 23 526 629 eiro, bu-
džeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2014. gadu palielinājušies par 2 149 338 eiro, tas ir, par 
10,1 procentu.

Lai attīstītu izglītības iestāžu tīklu pilsētā, atbilstoši na-
cionālā līmenī definētajām nozares attīstības prioritā-
tēm un pašvaldības vajadzībām tiktu nodrošināti kva-
litatīvi izglītības pakalpojumi, sekmēta cilvēkresursu, 
materiālo un finanšu resursu koordinēta izmantošana 
un pilnveidota izglītības iestāžu infrastruktūra un mate-
riāltehniskās bāze, Jūrmalas pilsētas pašvaldība izstrā-
dāja Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepciju 
2015.–2020. gadam. Koncepcija nosaka, ka Jūrmalas 
pilsētā pašvaldība attīstīs izglītības sistēmu, balstoties uz 
šādiem pamatprincipiem:
•sociāli pieejama izglītība – jebkuram jūrmalniekam 
pieejama un kvalitatīva vispārējā, profesionālās ievir-
zes un interešu izglītība;

•intensīvāka augstas konkurētspējas izglītības at-
tīstība, mērķtiecīgi attīstot izglītības iestādes, kas ta-
lantu izglītībā ir līderu statusā gan pašvaldības, gan 
plašāka reģiona kontekstā. Jūrmalai jāattīstās kā na-
cionāla mēroga centram iekļaujošās un alternatīvās 
izglītības jomās;
•audzēkņu radošuma attīstība, veicinot uzņēmēj-
darbības gara un vietējās ekonomikas attīstību. Jā-
attīsta alternatīvā izglītība, jāpiedāvā daudzveidīgas 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iespējas.
Koncepcijā ir noteikts rīcības plāns, kas sagatavots 
atbilstīgi izstrādātajām pašvaldības budžeta prog-
nozēm.

Jūrmalā ir pieejama daudzveidīga izglītības sistēma, 
sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm līdz pat pro-
fesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības iespē-
jām, kas nodrošina izglītības iespējas gan valsts, gan 
mazākumtautību valodās, kā arī atbalsta speciālās un 
iekļaujošas izglītības vajadzības. 
Jūrmalā darbojas 10 pašvaldības dibinātas pirms-
skolas izglītības iestādes (bērnudārzi) un trīs privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes. Trijos pašvaldības bēr-
nudārzos tiek nodrošinātas speciālās izglītības prog-
rammas, sešos tiek īstenotas mazākumtautības pirms-
skolas izglītības programmas.
Jūrmalā darbojas 14 vispārizglītojošās skolas un trīs 
profesionālas ievirzes izglītības iestādes: Jūrmalas mū-

zikas vidusskola, Jūrmalas mākslas skola un Jūrmalas 
sporta skola.
Pilsētā atrodas trīs izglītības iestādes, kurās var iegūt 
augstāko vai 1.  līmeņa profesionālo augstāko izglī-
tību: Latvijas Kristīgā akadēmija, Sociālās integrāci-
jas valsts aģentūras koledža un Latvijas Universitātes 
P. Stradiņa medicīnas koledža.

2015./2016. mācību gada sākumā Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot 
pirmsskolas izglītības iestādes, bija 6476 izglītojamie 
(2014./2015. mācību gadā – 6481), tajā skaitā
•4511 skolas vecuma,
•1965 pirmsskolas vecuma izglītojamie.

4.2.1. IZGLĪTĪBA

IZSTRĀDĀTA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
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Profesionālas ievirzes izglītības iestādēs – Jūrmalas 
mūzikas vidusskolā, Jūrmalas mākslas skolā un Jūr-
malas sporta skolā – 2015. gadā kopā bija 1744 au-
dzēkņi, no tiem 
•407 Jūrmalas mūzikas vidusskolā,
•312 Jūrmalas mākslas skolā,
•1025 Jūrmalas sporta skolā. 
Dažādus interešu izglītības pulciņus Jūrmalas Bērnu un 
jauniešu interešu centrā 2015. gadā apmeklēja 430 
audzēkņi, Jūrmalas sporta skolā un Jūrmalas mākslas 
skolā kopā 957 audzēkņi, savukārt dažādus pulciņus 
vispārizglītojošajās skolās – 2478 skolēni.
Izglītojamo profesionālajai orientācijai un nodarbinā-
tības veicināšanai Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošās 
skolās tiek īstenota karjeras izglītības programma 7.–

12. klasēm, kā arī tiek sniegtas individuālas konsultā-
cijas izglītojamajiem.
Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu izglītības 
iestāžu darbinieku profesionālajai attīstībai pārskata 
gadā tika rīkoti kursi, kurus apmeklēja kopumā vairāk 
nekā 300 izglītības jomas darbinieku.
Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādes, skolēni un 
pedagogi pārskata gadā aktīvi īstenoja vairākus 
starptautiskus projektus, rezultātā izveidojot metodis-
kus mācību materiālus, uzlabojot savas angļu valodas 
zināšanas, kā arī iegūstot prasmes un vērtīgu pieredzi. 

Pielikumā Nr. 12 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
izglītības iestāžu īstenotie starptautiskie projekti 
2015. gadā (skat. 81. lpp.)

Pārskata gadā tika pabeigta kādreizējās Murjāņu 
sporta ģimnāzijas ēkas apjomīga pārbūve Dubultos, 
Strēlnieku prospektā, izbūvējot gandrīz pilnībā jau-
nu ēku, kur tagad atrodas Jūrmalas mākslas skola. 
Vairāk nekā 600 skolas audzēkņu mācību gadu uz-
sāka jaunajā ēkā, kur ir mūsdienīgas mācību telpas 
zīmēšanai un gleznošanai, keramikas darbnīca, liela 
izstāžu zāle un aktu zāle, kā arī kafejnīca un āra te-
rase. Jūrmala ir viena no retajām pilsētām Latvijā, kur 
pēdējo gadu laikā atklāta jauna mākslas skola. 
Mākslas skola tika izbūvēta par pašvaldības līdzek-
ļiem. Būvniecības projektā ietilpst ne tikai ēkas pār-
būve, bet arī ielas izbūve, kas nodrošina ērtu piekļuvi 
skolai. Projekta kopējās izmaksas ir 2 224 149, eiro. 
Konkursā „Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2015” pro-
jekts atzīts par trešo ilgtspējīgāko Latvijas mērogā. 
Līdzās mākslas skolai 2016. gadā plānots sākt arī 
mūzikas skolas būvniecību un pārbūvēt otru līdzās 
esošo kādreizējo Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku, 
pārbūvējot to par bibliotēku.
Pārskata gadā turpinājās jaunas sporta halles celt-
niecība Kauguros, pie Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un 

sākumskolas „Atvase”. Hallē būs mūsdienīgas telpas 
sporta nodarbībām skolas audzēkņiem, kā arī to va-
rēs izmantot dažāda mēroga sacensību rīkošanai. 
Halle būs vairāk nekā 3000 kvadrātmetru plaša, un 
tā varēs uzņemt 800 skatītāju. Sākta sākumskolas 
„Atvase” piebūves celtniecība; paredzētas četras 
klašu telpas un divi mājturības un tehnoloģiju kabi-
neti.
Jūrmalas Mežmalas vidusskolā pārskata gadā pa-
beigti vienkāršotās renovācijas darbi, kas veikti ar 
KPFI „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai” projekta atbalstu. Skolas 
ēkai ir nosiltināts cokols, fasāde, jumta konstrukcijas, 
nomainīti ārdurvju un stikla bloki, kā arī atjaunots 
ēkas vizuālais izskats. Projekta mērķis bija veikt kom-
pleksus energoefektivitātes pasākumus Mežmalas 
vidusskolā, lai samazinātu oglekļa dioksīda izmešu 
daudzumu. Projekta īstenošana ļaus ietaupīt arī sil-
tumenerģiju un tādējādi būtiski samazināt skolas uz-
turēšanas izmaksas, kā arī saudzēt vidi. Ieguvēji būs 
gan skolēni un skolas darbinieki, gan iedzīvotāji un 
pašvaldība kopumā.

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
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Veikti apjomīgi remontdarbi arī citām izglītības ies-
tādēm: žoga remonts, apgaismojuma ierīkošana un 
nomaiņa, futbola laukuma ierīkošana un pastaigu 
celiņu labiekārtošana sākumskolā „Ābelīte”; Majoru 
vidusskolas ēkas torņa ārējā apmetuma atjaunošana, 
grupiņu telpu remonts bērnudārzā „Lācītis”; kāpņu tel-

pu, gaiteņu  kosmētiskais remonts, grīdu tualetes telpu 
remonts un virtuves ventilācijas pārbūve un pastaigu 
celiņu izbūve bērnudārzā „Saulīte”.
Pārskata gadā pašvaldība piešķīra līdzekļus dator-
tehnikas iegādei izglītības iestādēm 310  404 eiro 
apjomā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības bērnudārzos un skolās visiem audzēkņiem līdz pat 12. klasei pašvaldība nodrošina 
bezmaksas pusdienas. No pašvaldības budžeta šim mērķim pārskata gadā tika piešķirti 1 177 103 eiro.

Latvijas mērogā nozīmīgs notikums pārskata gadā bija 
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kur 
piedalījās vairāk nekā 500 Jūrmalas bērnu – 28 ra-
došie kolektīvi no 11  izglītības un kultūras iestādēm. 
Jūrmalas kolektīvi sevi lieliski parādīja, iegūstot Zel-
ta un Bronzas diplomus. Jūrmalas bērnu tautas deju 
kolektīvi „Vizmiņa” un „Zītariņš” svētku atlases skatē 
kļuva par laureātiem.
Jūrmalas bērnu tautas deju kolektīvs „Vizmiņa” skolo-
tājas Inetas Tālzemes vadībā svētku atlases skatē kļuva 
par laureātiem un ieguva iespēju piedalīties laureātu 
koncertā Dailes teātrī, kur uzstājās Latvijas labākie 
deju kolektīvi. Majoru vidusskolas 5.–12. klašu koris 
Ineses Rasas vadībā ieguva Zelta diplomu. Zelta dip-
loms arī sākumskolas „Atvase” tērpu kolekcijai „Spicie 
zīmulīši”, ko skolēni darināja skolotājas Ritas Sirmās 
vadībā. Ar Bronzas diplomu novērtēta Majoru vidus-
skolas veidotā tērpu kolekcija „Nepieradinātie raksti”, 
kas veidota skolotājas Ingas Freibergas vadībā.
Kolektīvus atbalstīja pašvaldība, papildus piešķirot lī-
dzekļus, lai svētku dalībniekiem būtu ērtāka ikdiena un 
sadzīves apstākļi, svētku laikā uzturoties Rīgā.
2015. gadā valsts mācību priekšmetu olimpiādes 
2. posmā Jūrmalas pilsētā piedalījās 389 izglītojamie, 
20 izglītojamie piedalījās valsts olimpiādes 3. posmā: 

vides projektu olimpiādē, krievu valodas (dzimtās) un 
literatūras, latviešu valodas un literatūras, matemā-
tikas vēstures ģeogrāfijas, mūzikas un mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē.
Augstākos sasniegumus olimpiādes 3. posmā ieguva 
Pumpuru vidusskolas audzēknes vides projektu un lat-
viešu valodas un literatūras olimpiādēs, Majoru vidus-
skolas audzēknis mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas audzēknes bioloģijas un 
vācu valodas olimpiādēs, Jūrmalas pilsētas Jaundu-
bultu vidusskolas audzēkne krievu valodas (dzimtās) 
un literatūras olimpiādē. 
Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkur-
sā Jūrmalas pilsētas vidusskolas bija pārstāvētas 13 
dažādās zinātņu sekcijās, tostarp fizikas, latviešu lite-
ratūras zinātnes un vēstures sekcijā un latviešu valod-
niecības sekcijā. Īpaši atzīmējams ir Jūrmalas pilsētas 
Kauguru vidusskolas Liānas Aritas Jepifanovas un Je-
vgenija Lomašonoka sasniegums Latviešu valodniecī-
bas sekcijā par darbu „Prepozīciju lietojums latviešu 
un krievu valodā” (darba vadītāja latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Santa Krutskiha),  jo autoru mā-
cību valoda ir krievu valoda. Darbs tika izvirzīts ap-
balvošanai ar III pakāpes diplomu un autori saņēma 
apbalvojumu konferences noslēguma plenārsēdē.

BEZMAKSAS PUSDIENAS BĒRNUDĀRZOS UN SKOLĀS

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
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Ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējumu pārska-
ta gadā tika organizēta talantīgo Jūrmalas skolēnu 
nometne, kuras laikā 30 skolēni apmeklēja nodarbī-
bas Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Universi-
tātes Dabaszinātņu akadēmisko centru.
Izcilus panākumus starptautiskā mērogā guvuši Jūr-
malas profesionālās izglītības programmu audzēkņi. 
Jūrmalas sporta skolas audzēkne Laura Ikauniece Ad-
midiņa Pasaules čempionātā Ķīnā 2015. gadā viegl-
atlētikā, septiņcīņā, ieguvusi 3. vietu, kā arī uzstādījusi 
jaunu Latvijas rekordu, Tīna Laura Graudiņa Eiropas 
čempionātā pludmales volejbolā ieguvusi 1. vietu, Pā-
vels Titovs Baltijas valstu čempionātā ieguvis 2. vietu, 
uzstādot Latvijas rekordu U-15 grupā, bet citos čem-
pionātos izcīnījis 1. un 3.  vietas vieglatlētikā. Vairāk 
nekā 40 Jūrmalas sporta skolas audzēkņu dažādos 
sporta veidos (vieglatlētikā, burāšanā, peldēšanā, 
daiļslidošanā, mākslas vingrošanā un džudo) ieguvuši 
godalgotas vietas Eiropas mēroga sacensībās, Latvi-
jas čempionātos un Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

Tāpat 49 Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņi gu-
vuši panākumus gan Latvijas mēroga, gan starptau-
tiskos flautas, kokles, čella, klavierspēles, vijoļspēles, 
ģitārspēles un sitamo instrumentu spēles konkursos. 
5. klavieru klases audzēknis Andrejs Samovičs iegu-
vis 1. vietu starptautiskajā pianistu konkursā „Concurs 
International de PianoVille de Gagny” Francijā, 4. vi-
joles klases audzēknis Ēriks Katkevičs starptautiskā 
vijolnieku konkursā Beļģijā ieguvis 2. vietu, 11. kokles 
klases audzēkne Ieva Pērkona starptautiskā akadē-
miskās mūzikas konkursā – 3. vietu.
Vairāk nekā 65 Jūrmalas mākslas skolas audzēkņi 
guvuši godalgotas vietas dažādos konkursos Latvijas 
un starptautiskā mērogā, tostarp Madara Tīkmane un 
Sofja Vorkele 2015. gadā ieguvušas bronzas meda-
ļas starptautiskā vizuālās mākslas konkursā Turcijā un 
septiņi audzēkņi tajā ieguva atzinības. Starptautiskā 
skolu jaunatnes mākslas konkursā Taivānā Sofja Vor-
kele ieguva Zelta sertifikātu un Jelizaveta Porodskaja 
– atzinību. 

Nodibinājuma „Fonds – Jūrmala cilvēkam” paspār-
nē ir dibināta izglītības iestāde „Jūrmalas profesionā-
lās tālākizglītības iestāde un konsultāciju centrs”, kurā 
strādā pieredzējuši profesionāļi un pedagogi. Izglītības 
iestāde rīko apmācības un konsultācijas gan jauniešiem 
un skolniekiem, gan pieaugušajiem. Individuālas kon-
sultācijas pārskata gadā saņēma 761 izglītojamais, 24 
karjeras konsultācijas sniegtas Jūrmalas pilsētā deklarē-
tām personām, kas nemācās Jūrmalas pilsētas izglītības 
iestādēs. 
Pārskata gadā tika īstenotas karjeras nodarbības 7.–12. 
klases izglītojamiem, nodrošinot grupu un individuālas 

nodarbības un konsultācijas, kuru laikā skolēniem pa-
līdz apzināt savas intereses, noteikt spējas un izveidot 
iespējamo karjeras veidošanas scenāriju. Skolēni tiek 
iepazīstināti ar profesiju daudzveidību, izglītības iespē-
jām, darba attiecību normatīvo regulējumu. 
2015. gadā „Jūrmalas profesionālās tālākizglītības ies-
tāde un konsultāciju centrs” ar Jūrmalas pilsētas domes 
atbalstu un līdzfinansējumu izstrādāja un izdeva grā-
matu „Karjeras izglītības programma 1.–12. klasei”. Tā 
ir metodisks palīgs karjeras nodarbību organizēšanai 
skolā un ir augstu novērtēta ne tikai Jūrmalā, bet arī ci-
tās Latvijas pilsētās.

KARJERAS IZGLĪTĪBA

PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA
Lai veicinātu pedagogu profesionālo pilnveidi, 2015. gadā tika organizēta pedagoģisko darbinieku tālākizglītība. 
Tika rīkoti izglītības iestāžu vadītāju kursu, nometņu vadītāju kursi pedagogiem un kursi bērnu tiesību aizsardzības 
jomā. Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgiem tika nodrošināti kursi program-
mā „Skolotāja palīga loma pedagoģiskā procesa organizēšanā pirmsskolā un bērnu tiesību aizsardzība”.
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem, kā arī pa-
sākumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai pārskata gadā bija 10 322 744 eiro, 2014. gadā – 
9 726 007 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei pārskata gadā palielinājušies par 567 737 eiro, tas ir, 
par 6,1 procentu.

Nozīmīgs notikums pārskata gadā ne tikai Jūrmalas, 
bet arī valsts mērogā bija vēsturiskās Dzintaru koncert-
zāles slēgtās zāles, kas ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, atklāšana pēc restaurācijas un rekonstruk-
cijas darbu pabeigšanas 2015. gada pavasarī. Atka-
rībā no sēdvietu izvietojuma zālē var nodrošināt līdz 
460 sēdvietas. Izbūvēts jauns pagrabstāvs ar grimēta-
vām, sanitārajiem mezgliem un garderobi. Atjaunotā 
koncertzāle apmeklētājiem durvis vēra 2015.  gada 
maijā, un pēc vairāku gadu pārtraukuma šeit atsākās 
aktīva koncertdzīve, piesaistot apmeklētājus ne tikai 
no Latvijas, bet arī ārvalstīm. Līdz ar vēsturiskās Dzin-
taru koncertzāles slēgtās zāles atjaunošanu kultūras 
dzīvi Jūrmalā bagātinājuši jauni festivāli, apmeklētā-
jiem tiek piedāvāta daudzveidīga un bagātīga prog-
ramma arī rudens un ziemas sezonā, kas ir nozīmīgi 
kūrortpilsētas ekonomikai. Ēkas rekonstrukcija un res-
taurācija veikta par pašvaldības līdzekļiem, ņemot 
aizņēmumu valsts kasē. Projekta kopējās izmaksas ir 
12 701 067,88 eiro. 
2015. gads visā Latvijā bija veltīts Aspazijas un Raiņa 
150 gadu jubilejai. Jūrmalā, pilsētā, kur dzīvojuši un 
iedvesmu savai daiļradei guvuši abi dižgari, visās kul-
tūras iestādēs ar pašvaldības atbalstu tika rīkots līdz 20 

abu dzejnieku dzīvei un daiļradei veltītu pasākumu. 
Lielākie no tiem – noorganizēts Latvijas jaunatnes teāt-
ru festivāls „Rainis un Aspazija Tev”, izdots kalendārs 
ar atjautības uzdevumiem par dzejnieku literāro man-
tojumu, izdota grāmata „Aspazijas un Raiņa skaistākie 
dzejoļi bērniem” – to 1. septembrī dāvanā saņēma visi 
Jūrmalas pirmklasnieki. Sadarbībā ar fondu „Viegli” 
izdota grāmata „Laiks Rainim”, notikušas divas konfe-
rences par dzejnieku nozīmi Latvijas valstiskās apziņas 
veidošanā.
Aspazijai un Rainim veltītu pasākumu atbalstam da-
žādiem projektiem kopumā tika piešķirti līdzekļi 
22 008,27 eiro apjomā.
Pārskata gadā maijā Jūrmalā, Dubultu dzelzceļa staci-
jā, atklāta laikmetīgās mākslas izstāžu zāle, „Mākslas 
stacija Dubulti”. Līdz ar to stacija kļuvusi par savdabīgu 
sabiedriskās dzīves un kultūras norišu vietu. Apvieno-
jot transporta, kultūras un pašvaldības resursus, radīta 
Latvijas mērogā unikāla un ikvienam pieejama mākslas 
platforma. Kopš 2015. gada maija stacijā notiek gan 
starptautiskas izstādes, gan sarīkojumi un koncerti. Jūr-
malas pilsētas pašvaldība nodrošina ēkas apsaimnie-
košanu un līdzfinansējumu kultūras pasākumu rīkoša-
nai mākslas stacijas telpās.

Viens no Jūrmalas pilsētas pašvaldības darba prioritā-
rajiem virzieniem, īstenojot Jūrmalas pilsētas attīstības 
programmu 2014.–2020.  gadam, 2015. gadā bija 
kultūras pasākumu pieejamības paaugstināšana, arī 
profesionālās mākslas jomā. Līdz ar to Jūrmalas pilsē-
tas pašvaldības kultūras iestādēs notikuši gandrīz 800 

dažādu žanru un nozaru kultūras pasākumu, lielu daļu 
no tiem rīkojušas pašvaldības iestādes, savukārt citiem 
pasākumu organizēšanai pašvaldība projektu konkur-
sa veidā piešķīrusi līdzfinansējumu. Kultūras pasākumu 
organizēšanai 2015. gadā kopumā izlietots 957 166 
eiro.

4.2.2. KULTŪRA, SPORTS, ATPŪTA 

NOTIKUMI KULTŪRAS DZĪVĒ
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Paplašinot pasākumu norises vietas, lai tie būtu pieeja-
mi arvien lielākam skaitam jūrmalnieku, ar plašu kultū-
ras un izklaides programmas piedāvājumu Kauguros, 
kur dzīvo lielākā daļa jūrmalnieku, pašvaldība pirmo 
reizi rīkoja Kauguru Rudens svētkus. 2015. gadā par 
dažādu pilsētas pasākumu norises vietu kļuva gan 
pilsētas pludmale, kur tika rīkoti kūrorta svētki un Līgo 
svētki, gan Dzintaru mežaparks. Jūrmalā pirmo reizi 
tika rīkots arī Jauniešu teātru festivāls, kas pulcēja teāt-
rus no visas Latvijas.
Ar pašvaldības finansiālo atbalstu projektu konkursa  
veidā 59  758,32 eiro apjomā kultūras un mākslas 
nozares attīstības veicināšanai un kultūras pasākumu 
pieejamībai pārskata gadā realizēti 19 iedzīvotāju ini-
ciatīvas projekti, kas deva būtisku pienesumu pilsētas 
kultūras dzīvei. Prioritāte projektu konkursā bija As-
pazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai veltītiem pasāku-
miem. Ar pašvaldības atbalstu projektu konkursa veidā 
2015. gadā Jūrmalā tika rīkoti 78 pasākumi: klasiskās 
mūzikas koncerti, mākslas izstādes, stikla un grafikas 
meistarklases, kā arī starptautisks tango festivāls un 
trīs bērnu un jauniešu mākslas festivāli. Tāpat notika 
mākslas plenēri un kino seansi brīvā dabā. 
Savukārt profesionālās mākslas pieejamības veicinā-
šanai projektu konkursā  pašvaldības atbalsts pārskata 
gadā tika piešķirts 147 365,00 eiro apjomā 14 pro-
jektu īstenošanai. Atbalsts piešķirts piecu mūzikas fes-
tivālu, reklāmas festivāla, muzikāla uzveduma, četru 
koncertu, izstāžu un konkursa īstenošanai. 
Pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts mūzikas fes-
tivālu, piemēram, „Summertime – aicina Inese Galan-
te”, mūzikas un mākslas festivāla „Artissimo”, ērģeļmū-
zikas festivāla „Vox angelica un citu augsta līmeņa 
kultūras norišu atbalstam. 
Līdzās ilggadēju mūzikas un deju projektu atbalstam 

līdzekļi tika piešķirti arī jaunu mākslas projektu īsteno-
šanai, piemēram, starptautiskai laikmetīgās mākslas 
izstādei Dubultu stacijā. Šie projekti veicināja starptau-
tiskas pieredzes apmaiņu, bagātināja Jūrmalas kultū-
ras norišu piedāvājumu, kā arī profesionālās mākslas 
pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem.
2015. gadā Jūrmalas pašvaldības kultūras iestādēs 
darbojās 28 dažādu paaudžu un žanru amatier-
mākslas jeb radošie kolektīvi, kas apvienoja vairāk 
nekā 800 dalībnieku. Lielāko to īpatsvaru veidoja Lat-
vijas Dziesmu un Deju svētku kustības dalībnieki: jauktie 
kori „Jūrmala”, „Lira”, „Spārnos”, „Vaivari”, sieviešu 
senioru koris „Priede” un vīru koris „Burinieks”, bērnu 
tautas deju kolektīvi „Vizmiņa” un „Zītariņi”, jauniešu 
deju kolektīvs „Zālīte”, vidējās paaudzes deju kolektīvi 
„Tapa” un „Vēlreiz”, senioru deju kopa „Ābelīte”, „BG 
deju studija”, pūtēju orķestris „Jūrmala” un audēju stu-
dija, kā arī Jūrmalas teātris. 
Jūrmalas teātrī 2015. gads tika īpaši atzīmēts kā Aspa-
zijas un Raiņa 150. jubilejas gads ar pieciem jauniestu-
dējumiem, no kuriem trīs jubilejas iestudējumi: L. Stum-
bre „Aspazija. Vakara laivā”, Rainis „Puķu lodziņš”, 
Rainis „Mušu ķēniņš”. Teātris ar panākumiem piedalī-
jās starptautiskajos teātru festivālos Krievijā un Lietuvā.
Visi radošie kolektīvi ir aktīvi koncertējuši Jūrmalā, daži 
no tiem piedalījušies Jūrmalas pilsētas pašvaldības lī-
dzfinansētos koncertbraucienos uz citām valstīm. Tā 
2015. gadā bērnu deju kolektīvs „Vizmiņa” viesojās 
Ungārijā, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēlreiz” – 
Malaizijā, deju kolektīvi „Zālīte ” un „Tapa” – Gruzijā, 
jauktie kori „Jūrmala” un „Spārnos” – Horvātijā, koris 
„Vaivari” – Polijā, pūtēju orķestris „Jūrmala” un senio-
ru deju kopa „Vējš ābeļziedos” Igaunijā, senioru deju 
kopa „Ābelīte” – Lietuvā, bet „BG deju studija” pieda-
lījās starptautiskajā deju čempionātā Polijā. 
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Kopējais apmeklētāju skaits Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārziņā esošajos muzejos – Jūrmalas pilsētas muzejā, 
Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā – 2015. gadā pārsniedza 60 tūkstošus, tas ir absolūti lielākais 
apmeklētāju skaits pēdējo 20 gadu laikā.

Apmeklētāju pieaugumu veicinājusi gan pašvaldības 
politika, sniedzot iespēju tās pārziņā esošos muzejus 
ikvienam interesentam apmeklēt bez maksas, gan arī 
saistošais muzeju piedāvājums. 
Īpaši izceļamas pārskata gadā izveidotās izstādes: 
multimediāla ekspozīcija „RAIŅA T ELPA. Plašums. 
Dziļums. Bezgalība” (gandrīz 12  tūkstoši apmeklē-
tāju), sadarbībā ar Rīgas Marsela Prusta biedrību, 
Francijas institūtu, Francijas vēstniecību un Kabūras 
pilsētu rīkotā starptautiskā izstāde „Visi ceļi ved uz 
Grand Hotel Kabūrā. Prusta vēdeklis”, kā arī starp-
tautiska ceļojoša kultūrvēstures izstāde „Cilvēki, 
mājas, ielas”, kuras tapšanā piedalījās Lietuvas, 

Igaunijas, Somijas un Polijas muzeji, kā arī Sanktpē-
terburgas Arhitektūras un pilsētbūvniecības institūts. 
Savukārt Aspazijas māja, sadarbojoties ar tulkotāju 
Olgu Pētersoni un literatūrzinātnieci Astrīdu Stanki 
(ASV), un Jūrmalas vēstures un mākslas biedrību, iz-
devusi Aspazijas dzejas tulkojumu krievu valodā un 
prozas tulkojumu angļu valodā, kas ir unikāls noti-
kums. 
Apmeklētāju skaits pieaudzis Jūrmalas brīvdabas mu-
zejā (vairāk nekā 23 tūkstoši), kas piesaistījis daudz 
interesentu Muzeju nakts pasākumā un tradicionā-
lajā zivju kūpināšanas un degustēšanas pasākumā 
„Ceturtdiena – zivju diena” (1328 apmeklētāji).

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS MUZEJOS
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Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās, 
sešās pilsētas bibliotēkās, līdz ar bibliotēku pamat-
funkcijām rīkotas arī izstādes un tematiskas tikšanās ar 
rakstniekiem, dramaturgiem un citām sabiedrībā atzī-
tām personībām, popularizējot bibliotēku informācijas 
resursus.
Jūrmalas bibliotēkas pārskata gadā piedalījās Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru bied-
rības izstrādātajā un Valsts Kultūrkapitāla finansētajā 
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2015”, papildinot grāmatu krājumus 
kopumā ar 64 eksemplāriem grāmatu.
Bibliotēkas iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas prog-

rammas pirmsskolas vecuma bērniem projektā „Grā-
matu starts”. Tāpat Jūrmalas bibliotēkas piedalījās Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru 
biedrības projektā „Augstvērtīga tulkotā un oriģināllite-
ratūra Jūrmalas bibliotēkās”, papildinot Jūrmalas Cen-
trālās bibliotēkas un tās struktūrvienību krājumus ar 34 
grāmatām.
Savukārt Nacionālā Kino centra sadarbībā ar Latvijas 
prezidentūras ES sekretariātu īstenotais projekts „Latvijas 
filmu izlase” Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai deva ie-
spēju iegūt savā krājumā 25 DVD disku komplektus, kur 
apkopoti Latvijas kino vēstures būtiskākie notikumi. DVD 
disku komplektu papildina bilingvāls katalogs latviešu 
un angļu valodā par visām 70 filmām un to autoriem. 

Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas bibliotēkas par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem iegādājušās kopumā 4929 
jaunas grāmatas un 4911 periodikas izdevumus (2014. gadā attiecīgi 5544 un 4223).

JŪRMALAS BIBLIOTĒKĀS

Apmeklējumu un izsniegumu skaits
Jūrmalas pilsētas bibliotēkās 2013.–2015. gadā
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Ņemot vērā to, ka Jūrmalā ir daudznacionāla sabied-
rība (52,4% latviešu un 47,6% citas tautības), kā arī 
gan sociālajā, gan vecuma ziņā dažādas iedzīvotāju 
grupas, Jūrmalas pilsētas pašvaldība īsteno pasāku-
mus sabiedrības integrācijai. 
Pārskata gadā tika izstrādāta sociālās integrācijas 
programma ilgstošiem bezdarbniekiem. Programma 
nodrošina konsultācijas, palīdzību piemērota darba 
meklēšanā, darba prakses organizēšanu un citus pa-
kalpojumus.
Latviskās identitātes, nacionālo vērtību un piederības 
sajūtas Jūrmalai un Latvijai stiprināšanai tika izstrādāta 
programma, kas ietvēra vairākus pasākumus: izzinošu 
orientēšanās spēli skolu jauniešiem, pētniecisko darbu 
konkursu, ceļojošo izstādi par Latvijas sasniegumiem. 
2015. gadā uzsākts ilgtermiņa projekts, kura mērķis ir 
pārvarēt sabiedrības pretrunas jautājumos, kas skar 
traģiskos vēsturiskos notikumus 20.  gadsimta vidū. 
Projektā izveidota dokumentāla filma: „Jūrmalnieku 
likteņstāsti: Padomju laika represijas”, kurā tika doku-
mentētas Jūrmalas iedzīvotāju atmiņas. Tika organi-
zēts pasākumu cikls saistībā ar Otrā pasaules kara lai-
kā radušos vēsturisko problēmjautājumu izvērtēšanu.

Pārskata gadā pašvaldība nodrošināja valsts valodas 
mācību kursus Jūrmalas pilsētā deklarētiem iedzīvotā-
jiem, mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem, ar 
mērķi sniegt iespēju apgūt latviešu valodu un veicināt 
latviešu valodas vides paplašināšanos un jūrmalnieku 
sekmīgāku integrāciju sabiedrībā. 
Pašvaldības Labklājības pārvaldes Sabiedrības in-
tegrācijas nodaļa rīkoja dienas nometni ar dažādām 
saliedējošām un izglītojošām aktivitātēm bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un viņu draugiem. Attīstīts 
arī invalīdu sports, – rūpējoties par pilsētas iedzīvotā-
jiem ar invaliditāti, tika organizētas ratiņdeju nodar-
bības. 
Tāpat Jūrmalā tika rīkoti gadskārtu svētki, kuros iedzī-
votājiem bija iespēja iepazīt dažādu tautu tradīcijas. 
Sabiedrības integrācijai ar Jūrmalas pilsētas paš-
valdības līdzfinansējumu projektu konkursa veidā 
2015. gadā tika īstenoti 11 iedzīvotāju iniciatīvas pro-
jekti. 

Pielikumā Nr. 13 – ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējumu 2015. gadā īstenotie sabiedrības integ-
rācijas projekti (skat. 82. lpp.)

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA
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Pārskata gadā pilsētā notikuši vairāk nekā 400 da-
žāda mēroga sporta pasākumu 20 sporta veidos. Ar 
Jūrmalas pilsētas domes finansiālu atbalstu rīkoti 142 
čempionāti un sacensības: 32 starptautiska mēroga 
sacensības, četras Eiropas mēroga sacensības, 48 
Latvijas Republikas čempionāti un 58 Jūrmalas atklātie 
čempionāti. Sporta pasākumu nodrošināšanai Jūrma-
las pilsētas pašvaldība 2015. gadā izlietojusi kopumā 
1 707456 eiro.
Nozīmīgākais no tiem bija starptautisks pludmales vo-
lejbola turnīrs Majoru pludmalē 20.–24. maijā – Eiro-
pas Volejbola konfederācijas (CEV) „Masters” sērijas 
posms, kura rīkošanu atbalstīja Jūrmalas pilsētas paš-
valdība. „CEV Masters Jūrmala” ir arī sešu gadu laikā 
vērienīgākais pludmales volejbola notikums ne tikai Jūr-
malā, Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Starptautiskajā tur-
nīrā piedalījās 32 Eiropas labākie pludmales volejbola 
vīriešu pāri. Tā bija iespēja pilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem vērot augstākā līmeņa pludmales volejbolu Jūr-
malā. Speciāli šim turnīram Majoru pludmalē tika uzbū-
vēts pludmales volejbola stadions ar vairāk nekā 2000 
sēdvietām, kuras finālspēļu norises dienā bija līdzjutēju 
pārpildītas, turnīra laikā pulcējot ap 10 000 skatītāju.
No starptautiskiem pasākumiem, kas organizēti Jūr-
malā ar pašvaldības atbalstu, jāatzīmē arī Jūrmalas 
posms autorallijā „Latvija 2015”, kuru Jūrmalā vēro-
ja vairāk nekā 2000 klātienes skatītāju, sacensības 

mākslas vingrošanā „Mazā Lielā grācija” ar astoņām 
dalībvalstīm, sacensības ūdens motosportā „Jurmala 
Cup 2015”, kurās piedalījās Baltijas un Skandināvi-
jas valstis, šaha festivāls „Vladimira Petrova piemiņas 
kauss”, kurā piedalījās starptautiska mēroga lielmeis-
tari, „Jāņa Roviča kauss 2015”  boksā.
Pirmo reizi Latvijā un Jūrmalā tika aizvadīts viens no 18 
Pasaules kausa posmiem ielu vingrošanā, kas pulcēja 
labākos sportistus ielu vingrošanā no desmit pasaules 
valstīm.
Sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu klāstu pa-
pildināja jauni notikumi Jūrmalā – gada nogalē tika 
rīkots Jūrmalas rogainings, kas pulcēja vairāk kā 2000 
aktīvo pilsētas orientēšanās dalībnieku un entuziastu. 
Savukārt vasarā Jūrmalā pirmo reizi notika Latvijas 
„ZZ” skolu čempionāta finālsacensības ar 3000 da-
lībniekiem un 3000 klātienes skatītājiem no visiem Lat-
vijas novadiem.
Lielu atsaucību guva starptautiskie maratoni, kas Jūr-
malā notika jau sesto gadu: šosejas riteņbraukšanā, 
kalnu divriteņu sacensībās (MTB), skrituļslidošanā un 
skriešanā.
Rīkojot daudzveidīgus sporta pasākumus, tika domāts 
par to, lai sporta aktivitātēs varētu piedalīties ne tikai 
profesionāli sportisti, bet dažādas iedzīvotāju grupas, 
tostarp tautas sporta cienītāji, ģimenes ar bērniem, in-
valīdi, seniori.

SPORTA PASĀKUMI
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PAŠVALDĪBAS ATBALSTS
PILSĒTAS SPORTISTIEM

Domes finansiālais atbalsts sporta jomai Jūrma-
las sporta klubu dalībniekiem devis iespēju pie-
dalīties gan augsta līmeņa starptautiskos čem-
pionātos, gan vietējā mēroga sacensībās, kur 
Jūrmalas sportisti guvuši izcilus rezultātus.

2015. gadā Jūrmalas pilsētas sportisti ar izciliem pa-
nākumiem piedalījušies starptautiskās sacensībās.

•Pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs pārī 
ar Jāni Šmēdiņu izcīnīja 1. vietu Eiropas čempionātā 
pludmales volejbolā, 1. vietu FIVB OPEN posmā Krie-
vijā, 1. vietu FIVB OPEN posmā Brazīlijā, 2. vietu FIVB 
OPEN posmā Ķīnā, 2. vietu FIVB Šveicē, un 3. vietu 
CEV „Masters Jūrmala” turnīrā.
•Vieglatlēte Laura Ikauniece-Admidiņa pasaules 
rangā izcīnīja 3. vietu Pasaules čempionātā vieglatlē-
tikā, kā arī ir uzrādīja vairākkārtējus Latvijas rekordus 
septiņcīņā telpās.
•Vieglatlētei Jeļenai Prokopčukai 1.  vieta Osakas 
maratonā Japānā, 1. vieta „BIGBANK skrien Latvija” 
sacensībās Latvijā, 7. vieta Rīgas maratonā un 8. vieta 
Ņujorkas maratonā Amerikas Savienotajās Valstīs.
•Pludmales volejbolistei Laurai Tīnai Graudiņai pārī 
ar Agnesi Ņičiporoku 1. vieta Eiropas U-18 čempio-
nātā pludmales volejbolā, 1. vieta Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē Valmierā, 1. vieta Austrumeiropas Zonālās 
asociācijas posmā (U18) Armēnijā, 1.  vieta Latvijas 
čempionāta „ERGO” pirmajā posmā, 2. vieta Eiropas 
(CEV) sieviešu „Satellite” posmā.
•Ūdens motosportistam Ņikitam Lijcam 3. vieta Eiro-

pas čempionātā Formula 4 laivu klasē, 4. vieta pasau-
les čempionātā.
•Supermoto sportistam Dzintaram Baltajam 1. vieta 
„Baltijas Supermoto 2015„ S1 Pro klasē.
•Meiteņu basketbola kluba „Jūrmala” U17 basket-
bola komanda izcīnīja 2.  vietu starptautiskajā EYBL 
basketbola turnīrā. 
•Karatiste Marija Luīze Muižniece ieguva godal-
gotas vietas starptautiska un Latvijas mēroga turnīros: 
1. vietu „Baltic Grand Prix Cup”, 1. vietu „Edu-do Cup 
2015”, 1. un 2. vietu „Adidas Samurai Cup 2015”, 
1. vietu „World Harasuto Cup 2015”, 1. vietu „Riga 
Stars 2015”, 1. vietu „Salaspils Karate Cup 2015”.
•Dambretists Guntis Valneris izcīnīja 1. vietu Pasau-
les kausa kopvērtējumā klasiskajā versijā 2015. gadā, 
2. vietu Eiropas čempionātā ātrspēlē un 2. vietu Eiro-
pas ātrajā dambretē.

Jūrmalas pilsētas sporta klubi ar pašvaldības līdzfi-
nansējumu 2015. gada sezonā veiksmīgi startēja Lat-
vijas čempionātos. Basketbola komanda „Jūrmala/
Fēnikss” Latvijas Basketbola līgas 1.  divīzijā izcīnīja 
4.  vietu, Latvijas čempionātā rokasbumbā virslīgā 
„Jūrmalas Sports„ – 3. vietu; Latvijas futbola čempio-
nātā virslīgā FK „Spartaks/Jūrmala” – 5. vietu.

Gada nogalē jau 17. gadu tika pasniegtas Jūrmalas 
pašvaldības Gada balvas sportā jūrmalniekiem, kuri 
guvuši augstus panākumus starptautiskā un Latvijas 
mērogā, nesuši Jūrmalas un Latvijas vārdu pasaulē, kā 
arī balva par mūža ieguldījumu sportā.
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms ekonomiskajai darbībai pārskata gadā bija 
16  835  650 eiro, 2014. gadā 8  266  743 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei palielinājušies par 
8 568 907 eiro, tas ir, par 103,7 procentiem.

Īstenojot Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 
2014.–2020. gadam, par vienu no pašvaldības prio-
ritātēm pārskata gadā bija noteikta pašvaldības teri-
torijas ielu un ceļu asfalta seguma atjaunošana. 
Ņemot vērā  infrastruktūras nozīmi pilsētā un satiksmes 
intensitāti, nozīmīgākie asfalta seguma atjaunošanas 
darbi veikti Asaru prospektā, kur izbūvēta iebraukša-
nas caurlaižu iegādes vieta, Ineša ielā, kas nodrošina 
piebraukšanu pie Pumpuru vidusskolas, Muižas ielā, 
kur kursē sabiedriskais transports, Dzintaru prospektā, 
kur ir gan intensīva satiksme, gan arī notiek Jūrmalas 
maratoni, tāpat Meža prospektā, kas ir maģistrālā 
iela, Ventspils šosejas posmā, kas nodrošina iebrauk-
šanu pilsētā, Skolas iela, kas ir viena no maģistrāla-
jām ielām ar intensīvu satiksmi un Tallinas ielā, kur ir 
intensīva satiksme un kursē sabiedriskais transports. 
Pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uz-

labošanai Jūrmalas pilsētā pārskata gadā kopumā 
izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi 3 674 526 eiro 
apjomā.
Pārskata gadā tika pabeigta 2012. gada beigās sāk-
tā Talsu šosejas/Kolkas ielas rekonstrukcija, kuras 
rezultātā uzlabota satiksmes drošība un sakārtota 
vide. Projekta kopējās izmaksas kopš tā sākuma līdz 
pabeigšanai 2015.  gadā ir 6  259  856,51 eiro; no 
tām ERAF finansējums – 3 273 309,85 eiro, valsts bu-
džeta dotācija – 99 526,31 eiro un Jūrmalas pilsētas 
domes finansējums – 2 887 020,35 eiro.
Vairākos pilsētas rajonos, kur pabeigti ūdenssaimnie-
cības inženierkomunikāciju izbūves darbi, atjaunots 
brauktuves asfalta segums. Nozīmīgi seguma atjauno-
šanas darbi veikti arī citās publiskās vietās: atjaunots 
celiņu bruģa segums bērnudārzos, sākumskolās „At-
vase” un „Ābelīte” un Asaru parkā. 

4.2.3. EKONOMISKĀ DARBĪBA

IELU UN CEĻU ASFALTA SEGUMA ATJAUNOŠANA
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Tā kā Jūrmala ir kūrortpilsēta, tūrisma attīstība un 
veicināšana ir viena no būtiskām pašvaldības prio-
ritātēm. Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–
2030. gadam noteiktā Jūrmalas pilsētas attīstības 
vīzija ir starptautiski pazīstams moderns piekrastes 
kūrorts un populārākā kūrortpilsēta Baltijas jūras re-
ģionā.
Tūrisma attīstībai un veicināšanai pārskata gadā 
piešķirtais kopējais finansējums no Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības budžeta ir 162 762 eiro.
Ik gadu Jūrmalas pilsētas pašvaldība veic mārketin-
ga pasākumus, lai veicinātu tūrisma attīstību, infor-
mētu un piesaistītu pašmāju un ārvalstu ceļotājus, kā 
arī radītu interesi par Jūrmalu tūrisma uzņēmumiem, 
plašsaziņas līdzekļiem u.c. potenciālajiem interesen-
tiem. Pašvaldības un uzņēmēju mērķtiecīgi īstenotās 
tūrisma politikas un mārketinga aktivitāšu rezultātā 
Jūrmalas pilsētā pieaug tūristu skaits. 
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopo-
tajiem datiem par Jūrmalas naktsmītnēm, 2015. gadā 
Jūrmalu apmeklējuši par 3% vairāk tūristu nekā ie-
priekšējā gadā. Nakšņojušo tūristu skaits kūrortpilsē-
tā sasniedzis 184 tūkstošus; tas ir par 4,8 tūkstošiem 
vairāk nekā 2014. gadā. Pārskata gadā Jūrmala bija 
otra ārvalstu tūristu iecienītākā Latvijas pilsēta – kū-
rortpilsētu par galamērķi izvēlējušies 8,2% no kopē-
jā ārvalstu viesu skaita valstī.
Tūrisms kā nozare ir jūtīga pret dažādām ekonomis-
kajām pārmaiņām globālajā tirgū. To ietekmē gan 
valūtu svārstības, gan katra tirgus ekonomiskas rādī-

tāju dinamika, kā arī vispārējā drošības situācija un 
ģeopolitiskie notikumi. Līdz ar to ir ļoti pozitīvi vērtē-
jams tas, ka Krievijas tūristu skaita kritumu ir izdevies 
sabalansēt ar pieaugumu rietumu un Skandināvijas 
tirgos, un Jūrmala ir kļuvusi arvien pievilcīgāka Latvi-
jas vietējiem iedzīvotājiem.
Lai gan tūristu skaita kopējais pieaugums 2015. gadā 
ir neliels, ir notikušas kvalitatīvas izmaiņas tūrisma 
tirgu struktūrā. Būtiski audzis viesu skaits no Ziemeļ-
valstīm, no Somijas un Zviedrijas. Šajās valstīs ir aug-
sta iedzīvotāju maksātspēja, viņi uzturas Jūrmalā arī 
ārpus vasaras perioda, izmanto veselības tūrisma 
pakalpojumus un iespējas, kas tiek piedāvātas kon-
ferenču un pasākumu rīkošanai Jūrmalā.
67% no kopējā tūristu skaita kūrortpilsētā bijuši ār-
valstu viesi, savukārt 33% – Latvijas iedzīvotāji. Pērn 
Jūrmalā vietējo tūristu skaits pieaudzis par 18%, sa-
sniedzot 62 tūkstošus. Pirmās vietas apmeklējuma 
ziņā tradicionāli ieņem Jūrmalai stratēģiski nozīmīgie 
tūrisma tirgi. Tūristu skaita pieaugums no Zviedrijas 
pārskata gadā bija 30,8%, no Somijas 16,9%, no 
Igaunijas 8,5%, no Lietuvas 47%, no Vācijas par 
18%, no Baltkrievijas par 15,8%.
Palielinājies tūristu skaits no Lielbritānijas (+ 39,7%), 
Izraēlas (+25,9%) un Uzbekistānas (+2,7%).  Pozitīvi 
vērtējams, ka Jūrmalas kā atpūtas vietas popularitāte 
pērn augusi arī vietējā tirgū, jo pērn kūrortpilsētu kā 
savu brīvdienu vai atvaļinājuma galamērķi norādīju-
ši 61 298 viesi no citām Latvijas pilsētām; tas ir par 
18,1% vairāk kā 2014. gadā.

TŪRISMA ATTĪSTĪBA
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Lielākā daļa kūrortpilsētas viesu uzturējušies kūror-
ta rehabilitācijas centros (48,7%) un kūrortviesnīcās 
(46,5%), apartamentu viesnīcās (33%) un  viesnīcās 
(23%). Viesu namus izvēlējušies 12% tūristu un kem-
pingos – 5,4% ceļotāju. Vislielākais noslogojums visās 
tūrisma mītnēs bijis jūlijā un augustā.
27% viesu Jūrmalu apmeklējuši laikā no aprīļa līdz jū-
nijam, 40% – no jūlija līdz septembrim, savukārt 18% 
pirmajā ceturksnī, no janvāra līdz martam, un 15% 
gada pēdējos trīs mēnešos.
Vidējais laiks, ko tūristi pavada Jūrmalā, ir trīs dien-
naktis. Visilgāk pilsētā uzturas viesi no Baltkrievijas (10 
dienas). Ceļotāji no Latvijas Jūrmalā pavada vidēji trīs 
līdz četras diennaktis, no Izraēlas – piecas, Vācijas 
– trīs, no Krievijas – vidēji divas līdz trīs diennaktis, 
no Igaunijas, Lietuvas, Anglijas, Norvēģijas, Somijas, 
Ukrainas, Zviedrijas, Uzbekistānas – divas.
Tūristu skaita pieaugums panākts, veicot mērķtiecīgas 
mārketinga aktivitātes. 2015. gadā
Jūrmala uzņēma 40 žurnālistus no kā 14 valstīm; re-
zultātā Latvijas un ārvalstu medijos (Norvēģijā, Somi-
jā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā u.c. valstīs) ir veidotas 
publikācijas, reklāmraksti un videosižeti, kuros rekla-
mē tūrisma un atpūtas iespējas Jūrmalā. Tāpat pašval-
dība sadarbojusies ar tūrisma aģentūrām no deviņām 
valstīm.
Tūrisma operatoru un žurnālistu interešu sfēra ir spa un 
atveseļošanās, atpūta kūrorta pludmalē, atpūtas ie-

spējas ģimenēm ar bērniem, konferenču un semināru 
organizēšanas iespējas.
Tūrisma aģentu un žurnālistu uzņemšana Jūrmalas paš-
valdība organizēja arī sadarbībā ar Latvijas vēstniecī-
bām ārvalstīs, Rīgas tūrisma attīstības biroju, Tūrisma 
attīstības valsts aģentūru, Latvijas viesnīcu un resto-
rānu asociāciju, Latvijas institūtu, Latvijas vadošajiem 
tūrisma operatoriem, lidsabiedrību „AirBaltic”, kā arī 
Jūrmalas pilsētas uzņēmējiem un citām organizācijām.
Lai piesaistītu ārvalstu tūristus, informatīvie materiāli, 
tematiskie bukleti ar Jūrmalas piedāvājumu, izdoti lie-
tuviešu, igauņu, krievu, angļu, vācu, somu, zviedru, 
norvēģu un franču valodā. Šie izdevumi pieejami gan 
Jūrmalas pilsētas Tūrisma informācijas centrā, gan lid-
ostās, gan tiek piedāvāti tūrisma izstādēs, kur pārstā-
vēts Jūrmalas piedāvājums. 
Piesaistot ERAF Darbības programmas „Uzņēmējdar-
bība un inovācijas„ 2.3. „Uzņēmējdarbības veicinā-
šana” 2.3.1. „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” 
2.3.1.1.c „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” 
līdzekļus, ar Latvijas investīciju valsts aģentūras atbal-
stu un sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru 
Jūrmala piedalījusies vairākos starptautiskajos tūrisma 
gadatirgos.

Pielikumā Nr.14  – Jūrmalas pašvaldības dalība tūris-
ma izstādēs un gadatirgos (skat. 84. lpp.)
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 
pārskata gadā bija 5 843 442 eiro; salīdzinājumā ar 2014. gad budžeta izdevumi šai nozarei samazi-
nājušies par 834 752 eiro, tas ir, par 12,5 procentiem.

Gandrīz pusi no pašvaldības īpašumā esošās zemes platības aizņem dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 
zeme, ceturto daļu – ūdenssaimniecība un piektā daļa ir satiksmes infrastruktūras apbūves zeme.

4.2.4. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU
APSAIMNIEKOŠANA
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Zemes platību sadalījums
2015. gadā
Informācijas avots: Valsts zemes dienesta 

Zemes pārskats par 2015. gadu
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Kopējā pašvaldības īpašumā esošā zemes pla-
tība, kas ir uzņemta domes bilancē kā īpašums, 
tiesiskais valdījums un lietojums, uz 2015. gada 
30. novembri ir 3693,7582 ha.

Pārskata periodā svarīgākais darbs pašvaldības 
īpašumu pārvaldības jomā ir paveikts, pamatojo-
ties uz Zemes pārvaldības likuma 14.panta otro 
daļu, lai veicinātu ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un aizsardzību. Tika sagatavots Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbū-
vētās zemes (564 zemes vienības) un  degradētās 
teritorijas (18 zemes vienības) izmantošanas iespēju 
izvērtējums; tas tika apstiprināts ar domes lēmumu. 
Izvērtējumā tika analizēta informācija piecās sa-
daļās: zemes pašreizējās izmantošanas vērtējums, 
zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējums, 
vērtējums par nepieciešamajām investīcijām, vērtē-
jums par zemi: izmantot, nodot nomā vai atsavināt, 
pašvaldības izdevumi īpašuma uzturēšanai un kop-
šanai. Tika sākts arī rezerves zemes fonda (63 zemes 

vienības) izmantošanas izvērtējums; tas apstiprināts 
ar domes lēmumu 2016. gadā.

Pārskata gadā no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas tika pārņemti divi nekustamie 
īpašumi:
•Emīla Dārziņa ielā 28 – nekustamajā īpašu-
mā atbilstoši „Jūrmalas pilsētas investīciju plānam 
2015.–2017. gadam ir plānots izveidot Dabas izglītī-
bas centru, piesaistot ERAF līdzfinansējumu darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifis-
kā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerē-
jot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integ-
rētajām attīstības programmām„ ietvaros;
•Valtera prospektā 54 – nekustamo īpašumu at-
bilstoši likuma „Par pašvaldībām„ 15.panta pirmās 
daļas 5. un 6.punktam plānots izmantot pašvaldības 
autonomās funkcijas īstenošanai (kultūras attīstība, 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas 
jaunrades attīstība, kā arī iedzīvotāju veselīga dzī-
vesveida veicināšana).

Zemes īpašumtiesības Jūrmalas pilsētas 
administratīvajā teritorijā
Informācijas avots: Valsts zemes dienesta Zemes pārskats par 2015. gadu

%

26,1

100

14,2

29,7

Valsts zeme 30

ha

2646

10 139

1441

3009

3043
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Patapinājumā no VAS „Latvijas dzelzceļš„ tika pār-
ņemta Dubultu dzelzceļa stacija. Izremontētajai sta-
cijas ēkai tika piešķirta jauna sabiedriskās dzīves 
funkcija – laikmetīgās mākslas izstāžu zāle, kas ik-
vienam apmeklētājam pieejama bez maksas. Pašval-
dība nodrošina stacijas ēkas apsardzi, uzkopšanu un 
komunālo pakalpojumu izdevumu samaksu.
Lai nodrošinātu iekšējās kārtības noteikumu ievēro-
šanu un iedzīvotāju mieru pašvaldības dzīvojamās 
ēkās, tai skaitā ēkās ar sociālajām dzīvojamām tel-
pām,  no 2015. gada Jūrmalas pilsētas dome nodro-
šina apsardzi trīs lielākajās Jūrmalas pilsētas pašval-
dības dzīvojamās mājās – Raiņa ielā 62, Nometņu 
ielā 2A un Skolas ielā 44.

Pārskata gadā, īstenojot valdījuma tiesības uz 2014. 
gadā pārņemtajiem publiskajiem ūdeņiem un jūras 
piekrastes joslu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu apsaim-
niekošanu un pārvaldīšanu, kā arī uzņēmējdarbī-
bas un tūrisma veicināšanu, tika izsludinātas divas 
pludmales nogabalu izsoles. Kopumā tika izsolīti 49 
pludmales nogabali un noslēgti 40 pludmales noga-
balu nomas tiesību līgumi ar kopējo platību 10 0675 
m2 uz pieciem gadiem.

Pielikumā Nr. 15 – pašvaldības īpašumā esošā ze-
mes platība, kas ir uzņemta domes bilancē kā īpa-
šums, tiesiskais valdījums un lietojums (skat. 85. lpp.)

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 
jomā nozīmīgi ieguldījumi veikti ielu apgaismošanas 
elektrisko tīklu renovācijai un jaunas apgaismojuma 
līnijas izbūvei. Rekonstruētas apgaismojuma līnijas 
jūrmalnieku un pilsētas viesu iecienītākajās pastaigu 
vietās, izjās uz jūru: Tirgoņu ielā, Pilsoņu ielā, Kon-
kordijas ielā posmā no Jūras ielas līdz izejai uz jūru; 
jauna apgaismojuma līnija izbūvēta Teātra ielas pos-
mā no Jūras ielas līdz izejai uz jūru.
Pārskata gada beigās, decembrī, tika pabeigti minē-
tie darbi un ierīkota apgaismojuma līnija pludmalē 
850 metru garumā. Apgaismojuma ierīkošanai iz-
mantoti ekonomiski un videi draudzīgi LED gaismekļi, 
tāpat apgaismojuma stabi pludmalē ir nostiprināti 
bez betonēšanas, ierokot zemē 1,20 metru dziļumā. 
Gar apgaismojuma līniju ierīkots no koka dēļiem vei-
dots celiņš pastaigām. Labiekārtojot centra pludmali 
jūrmalnieku un pilsētas viesu ērtībām, tā kļuvusi pie-
mērota pastaigām un sportisko aktivitāšu cienītājiem, 
nūjotājiem, distanču slēpotājiem, arī diennakts tum-
šajā laikā, arī ārpus vasaras sezonas.
Pašvaldības līdzekļi ieguldīti Jāņa Poruka prospekta 
izbūvei, kurš nodrošinās piebraukšanu un autostāv-
vietas pārskata gadā uzbūvētajai Jūrmalas mākslas 

skolai Dubultos un sākumskolas „Taurenītis” sporta 
zālei, kur tiek rīkotas dažādas sacensības ar lielu 
apmeklētāju skaitu.
Pārskata gadā sākta Dubultu tirgus labiekārtošana, 
izbūvējot tirgus nojumi un tirgus laukuma segumu. 
Labiekārtotas autobusu pieturvietas, uzstādot piecas 
jaunas pieturvietu nojumes. Jūrmalnieku un pilsētas 
viesu ērtībām izejās uz jūru pilsētas zaļajās zonās la-
biekārtojums papildināts ar jauniem soliņiem, tāpat 
uzstādītas papildu atkritumu tvertnes. 
Tika turpināta peldvietu labiekārtošana pilsētas 
pludmalēs. Atjaunots dzelzbetona plākšņu segums 
izejās uz jūru Vienības prospektā, Kapteiņa Zolta 
ielā, Dzimtenes ielā un Kļavu ielā, betona pakāpieni 
K. Barona ielas un 6. līnijas izejās uz jūru izgatavotas 
un uzstādītas jaunas koka laipas. Dzintaru pludmalē, 
pretī Drustu ielai, uzstādīts jauns rotaļu laukums aktī-
vai atpūtai bērniem. 
Pašvaldības īpašumu sakopšanā iesaistīti arī bez-
darbnieki, tāpat pašvaldība nodrošina Lielās talkas 
laikā savākto atkritumu izvešanu, kā arī rīko Spodrī-
bas mēnesi, kura laikā no iedzīvotājiem tiek savākti 
un izvesti lielgabarīta atkritumi bez maksas. To izve-
šanu nodrošina pašvaldība par budžeta līdzekļiem. 

LABIEKĀRTOŠANA UN TĪRĪBAS UZTURĒŠANA
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Jauni rotaļu laukumi papildinājuši daudzdzīvokļu 
namu pagalmus Skrundas ielā un Līču ielā, pilnvei-
doti esošie rotaļu laukumi vairākos Skolas ielas, En-
gures ielas, Slokas ielas pagalmos un Talsu šosejas 
un Raiņa ielas rajonā. Rotaļu ierīces uzstādītas arī 
sākumskolā „Taurenītis”, Mežmalas vidusskolā, Pum-
puru vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādēs 
„Lācītis” un „Podziņa”. 
Paplašināti pilsētas apstādījumi: pie Dzintaru kon-
certzāles un Rīgas ielā izveidoti jauni viengadīgo 
puķu stādījumi gandrīz 200 m² platībā, tāpat jauni 
puķu stādījumi pie iebraukšanas posteņa Priedainē, 
paklājzāliens gandrīz 2000 m² platībā Talsu šosejas 
un Kolkas ielas rotācijas apļos. 
Pilsētas zaļo rotu papildināja arī jauni koku stādījumi 
– pilsētas mežos un kāpu zonā 2015. gadā iestādīts 
1000 priedīšu. 
Parku, skvēru, atpūtas vietu un apstādījumu kopšanai 
pārskata gadā izlietoti  825 704 eiro, dzīvnieku uz-

turēšanai patversmēs 78 229 eiro, sabiedrisko tuale-
šu apsaimniekošanai 443 029 eiro, sadzīves atkri-
tumu konteineru izvešanai 179 778 eiro, pludmales 
sakopšanai izejās uz jūru – 181 060 eiro.
Atpūtas infrastruktūras pilnveidošanai pārskata gadā 
Jūrmalas pašvaldība rīkoja projektu konkursu, dodot 
iespēju iedzīvotājiem – biedrībām, nevalstiskām or-
ganizācijām un nodibinājumiem – ar pašvaldības 
līdzfinansējumu labiekārtot publiski pieejamas atpū-
tas vietas. 
2015. gadā īstenoti trīs iedzīvotāju iniciatīvas projekti 
publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai un atpū-
tas infrastruktūras atjaunošanai un izveidei. Ar paš-
valdības līdzfinansējumu par projektam piešķirtajiem 
līdzekļiem tika turpināta 2014. gadā izveidotā volej-
bola laukuma labiekārtošana Slokā, uzstādīta ielu 
vingrošanas konstrukcija Kauguros, daudzdzīvokļu 
nama iekšpagalma bērnu rotaļu laukumā Kauguros 
uzklāts mīkstais gumijas segums.

Būtiskākie ieguldījumi pārskata gadā vides aizsardzības 
jomā pārskata gadā Jūrmalā veikti, ar Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu īstenojot ūdenssaimniecības attīstības 
projekta II un III kārtu. 
SIA „Jūrmalas ūdens” pabeidza darbu pie Jūrmalas 
ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas. Uzla-
botas, rekonstruētas Dzintaru, Kauguru, Jaundubultu un 
Dzintaru ūdens sagatavošanas ietaises ar nanofiltrāci-
jas tehnoloģijām, veikta Ķemeru ūdens sagatavošanas 
ietaišu pilna rekonstrukcija. Ūdensapgādes un kana-
lizācijas tīklu paplašināšanai Kaugurciemā, Vaivaros, 
Asaros, Mellužos, Valteros, Kauguros un Slokā izbūvēti 
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas, kā arī spied-

kanalizācijas tīkli, un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.
SIA „Jūrmalas ūdens” turpināja darbu pie Jūrmalas 
ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas. 2015. 
gadā pabeigta ūdens un kanalizācijas tīklu paplašinā-
šana Ķemeros – izbūvēti ūdensapgādes un sadzīves 
kanalizācijas, kā arī spiedkanalizācijas tīkli un jaunas 
kanalizācijas sūkņu stacijas.
Pēc projekta pabeigšanas iedzīvotāji var pieslēgt savu 
īpašumu centralizētajai ūdenspiegādes un kanalizāci-
jas sistēmai. Tādējādi tiks nodrošināta pilsētas individu-
ālo patērētāju ūdens un kanalizācijas pieslēgšana gan 
kvalitatīvajam dzeramajam ūdenim, gan radīta iespēja 
novadīt notekūdeņus attīrīšanai.

4.2.5. VIDES AIZSARDZĪBA
Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms vides aizsardzībai pārskata gadā bija 4 158 964 
eiro, 2014. gadā – 3 356 316 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei palielinājušies par 802 648 eiro, tas 
ir, par 23,9 procentiem.
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Pašvaldība arī radusi iespēju saīsināt administratīvo 
procesu un izmaksas privātīpašniekiem individuālu 
pievadu izbūvei līdz pilsētas komunikācijām. Nākam-
gad darbi tiks turpināti, lai iedzīvotājiem visos pilsētas 
rajonos būtu pieejami pilsētas ūdenspiegādes un ka-
nalizācijas pakalpojumi.
Pārskata gadā pašvaldība uzsāka pilotprojektu vides 
aizsardzībai bioloģiskās daudzveidības un ainavas 
aizsardzības jomā ar mērķi mazināt pludmales ero-
zijas sekas. 2015. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība 
atsāka kāpu stabilizēšanas pasākumus, veicot gan 
kārklu stādīšanu, gan smilšu piebēršanu Kaugurciema 
pludmalē, jo tieši šī krasta zona ir visvairāk pakļauta 
noskalošanai un smilšu uzkrāšanās šajā posmā notiek 
lēni. 
Kāpu stabilizācijas pasākumi Jūrmalas pludmalē tiek 
veikti, balstoties uz Latvijas Universitātes vides ek-
spertu rekomendācijām, nebojājot dabīgo vidi, t.sk. 
kārklus un embrionālās kāpas, un ievērojot vides 
aizsardzības normatīvos aktus. 2016. gadā Jūrmalas 
pludmalē krasta kāpu aizsardzības pasākumi, smilšu 
piebēršana  Kaugurciemā un arī Majoru pludmalē un 
kārklu stādīšana, tiek turpināti.
Pārskata gadā, piedaloties Zilo karogu starptautiskajā 
programmā, Jūrmalas pilsētas peldvietas ieguva par 
vienu Zilo karogu vairāk nekā 2014. gadā; starptautis-
kais ekosertifikāts tika piešķirts arī peldvietai Dubultos. 
Zilais karogs piešķirts piecām no 11 Jūrmalas pilsētas 
jūras peldvietām: Jaunķemeros, Dzintaros, Bulduros, 
Majoros un Dubultos. Pavisam Latvijā ir 16 peldvietas, 
kam piešķirts Zilais karogs, un pieci no tiem – Jūrmalas 
pilsētai. 
2015.  gadā Jūrmalas pilsētas dome finansēja Jūr-
malas pilsētas potenciāli aizsargājamo koku apse-
košanu. Tika novērtēti 126 koki, kuru saraksts tapis, 
vairāku gadu garumā dokumentējot pilsētas kokus 
ar resnāko stumbra apkārtmēru. Saskaņā ar Ministru 
kabineta 2010. gada 16.  marta noteikumiem „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi, Jūrmalā 45 koki atbilst 
dižkoka statusam (31 vietējo sugu un 14 citzemju sugu 

koki); 78 koki vēl nav sasnieguši dižkoku apkārtmēru 
vai augstumu, taču ir novērtēts, ka tiem varētu noteikt 
vietējas nozīmes aizsargājama koka statusu, lai nākot-
nē tos varētu iekļaut dižkoku sarakstā.
Pie apzinātajiem dižkokiem izvietotas informatīvās zī-
mes, koku apsekošana tiks turpināta, aicināti iesaistī-
ties arī iedzīvotāji.
Lai saglabātu dabas daudzveidību un raksturīgo pa-
lieņu pļavu ainavu, nodrošinātu pieejamību dabas 
liegumā „Lielupes grīvas pļavas”, kura kopējā platība 
ir 277 ha, būtiska ir palieņu pļavu apsaimniekošana. 
Katru vasaru iedzīvotāju visvairāk apmeklētajās teri-
torijās  pašvaldība nodrošina pļavu un niedrāju pļau-
šanu un krūmu izzāģēšanu. Papildus valsts veiktajam 
peldūdeņu monitoringam Jūrmalas pilsētas pašvaldī-
ba finansē peldūdens paraugu noņemšanu, analīžu 
veikšanu un kvalitātes novērtēšanu Rīgas jūras līča 
peldvietām, Lielupei un Slokas karjeram, kā arī slēgtās 
atkritumu izgāztuves „Priedaine” vides stāvokļa mo-
nitoringu.
Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība finansēja 
Jūrmalā ligzdojošo putnu izplatības kartēšanu un in-
formācijas apkopošanu, kas dod ieskatu par pilsētā 
izplatīto putnu sugu daudzveidību. Pēc pašvaldības 
pasūtījuma to veica Latvijas Ornitoloģijas biedrība. 
Pētījumā tika konstatēts, ka Jūrmalā katru gadu ligz-
do 119 putnu sugas, kas ir vairāk nekā puse no visām 
Latvijā ligzdojošajām putnu sugām; 27 no tām ir īpaši 
aizsargājamas.
Jūrmalā ligzdojošo putnu sugu lielā daudzveidība at-
spoguļo bagātīgo pilsētā sastopamo dzīvotņu daudz-
veidību, jo te mājo ne tikai apdzīvotām vietām rak-
sturīgas putnu sugas, bet arī mežu, pļavu, ūdeņu un 
purvu putni. 
Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķir finansējumu dzīv-
nieku uzturēšanai patversmē, klaiņojošo mājdzīvnieku 
izķeršanai un bezsaimnieka dzīvnieku sterilizācijai, 
kam 2015. gadā kopumā izlietoti 104 299 eiro (2014. 
– 104 428 eiro). 
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošanai pārskata gadā 
izlietoti 443 360 eiro.
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4.2.6. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Pārskata gadā Jūrmalas pašvaldības policija veica re-
gulārus reidus pie 15 izglītības iestādēm visa mācību 
gada garumā, tādējādi pastiprinot izglītojamo drošību 
un veicot nepilngadīgo pārkāpumu profilaksi. Rūpējo-
ties par drošu vidi bērniem, pašvaldības policijas dar-
binieki viesojušies skolās ar izglītojošām lekcijām par 

ceļu satiksmes noteikumiem, drošību uz ledus, atkarību 
profilaksi, iekšējās kārtības noteikumiem, skolās rīko-
tas drošības dienas, informējot skolēnus par drošību uz 
ledus un ūdens. Izglītojošais darbs veikts sadarbībā ar 
Ceļu satiksmes drošības direkciju, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, Jaunsardzi un Valsts policiju.

Sabiedrisko kārtību pilsētā nodrošina Jūrmalas pašval-
dības policija, kuras sastāvā ir arī glābšanas dienests 
uz ūdeņiem. Glābšanas dienests uz ūdeņiem nodroši-
na kārtības ievērošanu un rūpējas par cilvēku drošību, 
pārraugot Jūrmalas pilsētas 12 oficiālās peldvietas. 
Jūrmalas pašvaldības pārziņā ir lielākais skaits oficiālo 
peldvietu vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pārskata gadā oficiālās peldsezonas laikā no 15.maija 
līdz 15.septembrim Jūrmalas pludmalēs bijis par ceturt-

daļu mazāk reģistrēto atgadījumu, kuros bijusi nepie-
ciešama pludmales glābēju iesaiste, nekā 2014. gadā. 
Kopumā peldsezonā reģistrēti 756 atgadījumi, kas ir 
par 19% mazāk nekā 2014. gada peldsezonā.
2015.  gada peldsezonā Jūrmalas peldvietās medi-
cīniskā palīdzība bijusi nepieciešama uz pusi mazāk 
cilvēkiem nekā 2014. gadā, bet Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības izsaukumu skaits saglabājies tādā 
pašā līmenī. 

Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pārskata 
gadā bija 1 729 316 eiro, 2014. gadā 1 633 108 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei palielinājušies par 
5,9 procentiem.

Veikti izbraukumi uz notikuma vietām 

Izskatīti iesniegumi, sūdzības 

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

Piemēroti naudas sodi par pārkāpumiem

Atskurbtuvē ievietotās personas

Nodrošināta kārtība publiskos pasākumos

Pludmalē pazuduši un atrasti bērni

Sniegta medicīniskā palīdzība pludmalē

Sniegta palīdzība peldētājiem aiz bojām

Sastādīti protokoli – paziņojumi par autotransporta stāvēšanas
noteikumu pārkāpumiem

4628

759

707

40 334 eiro

655

237

136

226 personām

103 personām

2363

4538

601

1021

28 677 eiro

684

271

58

104 personām

55 personām

2471

2014 2015

Jūrmalas pašvaldības policijas darba statistika
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Divkārt samazinājies bērnu skaits, kas peldējušies 
bez pieaugušo uzraudzības. Tāpat samazinājies ga-
dījumu skaits, kad glābējiem pludmalē nācies meklēt 
noklīdušus bērnus. Aizrādījumu skaits par dzīvnieku 
ievešanu pludmalē saglabājies tikpat augsts – 153 
gadījumi. 
Drošības pilnveidošanai Jūrmalas pilsētā 2015. gadā 
tika sagatavots „Jūrmalas pilsētas videonovērošanas 
konceptuālais ziņojums”, kas paredz videonovēro-

šanas sistēmas attīstību, īpašu uzmanību pievēršot 
sabiedriski nozīmīgām vietām, mācību iestādēm un 
sabiedriskām ēkām. 
Konceptuālā ziņojumā kā prioritāras videonovēroša-
nas vietas ir noteiktas iebraukšanas vietas Jūrmalā, 
pludmales kā arī sabiedriskas vietas. Koncepcijas 
realizācijas gaitā paredzēts uzstādīt ap 200 publis-
kās novērošanas videokameru ar centralizētu pār-
valdības sistēmu.
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Atbilstoši  2015. gadā noteiktajām prioritātēm pārskata 
gadā tika saglabātas iepriekšējos gados iedzīvotājiem 
piešķirtās sociālās atlaides un atbalsta pasākumi: bez-
maksas sabiedriskais transports skolēniem, studentiem 
un pensijas vecuma cilvēkiem; bezmaksas ēdināšanu 
skolēniem, kas mācās pašvaldības izglītības iestādēs; 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pašvaldības ie-
dzīvotājiem.
Sociālā situācija Jūrmalas pilsētā, 2015. gadā turpinā-
ja uzlaboties. Samazinājās arī trūcīgo personu (ienā-
kumu līmenis uz personu ģimenē 128,06 eiro) skaits: 
2015. gada decembrī 427 personas, 2014. gada de-
cembrī 502, kā arī maznodrošināto personu (ienāku-
mu līmenis uz personu ģimenē 178 eiro) skaits – 2015. 
gada decembrī – 133 personas, 2014. – 147 perso-
nas.
Samazinājās arī garantētā minimālā ienākuma pa-
balsta (GMI) saņēmēju skaits: 2015. gada decembrī – 
82, 2014. gada decembrī – 217 personas. Atbilstoši si-
tuācijai no pilsētas pašvaldības budžeta GMI pabalstos 
2015.  gadā izmaksāts 106  591 eiro, 2014.  gadā 
140 362 eiro. Ministru kabineta noteikumi nosaka no-
drošināt personai ienākumu līmeni 49,80 eiro apmērā, 
savukārt Jūrmalas pašvaldība nodrošināja augstāku 
pabalsta līmeni – 57 eiro pieaugušajam un 65 eiro 
bērnam. Dzīvokļa pabalstos 2015. gadā izmaksāti 180 
036 eiro, 2014. gadā – 169 705 eiro.
Pārskata gadā tika pieņemti Jūrmalas pilsētas pašval-
dības saistošie noteikumi, kuri uzlaboja situāciju sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: vientuļiem  maz-
nodrošinātiem invalīdiem un pensionāriem, ienākuma 
līmeni palielinot līdz  259 eiro, tas ir, 70% no minimālās 
mēneša darba algas valstī; citām iedzīvotāju grupām 
50% no valstī noteiktās minimālās darba algas. 
2015.  gadā palielināta dzīvokļa pabalsta pieejamī-
ba, nosakot pabalsta pārtikas daļu personām ar in-
validitāti, politiski represētām personām, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalīb-

niekiem, vientuļai personai, kurai nav Civillikumā no-
teiktā apgādnieka, pensionāram vai kopā dzīvojošu 
pensionāru ģimenei, kuriem nav citu Civillikumā no-
teikto apgādnieku – 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas (iepriekš – personām 
ar invaliditāti, politiski represētām personām, Černobi-
ļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas da-
lībniekiem – 167 eiro). Palielināts veselības pabalsts 
vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem līdz 120 eiro 
(iepriekš – 86 eiro), palielināts pabalsts personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, palielināta pieejamība 
pabalstam vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, 
nosakot pabalstu 150 eiro (iepriekš –86 eiro).
Atbalstam daudzbērnu ģimeņu bērniem izveidota pa-
balstu grupa: pabalsts skolas piederumu iegādei 50 
eiro apmērā kalendārajā gadā katram bērnam. Pa-
lielināts pabalsts kultūras un sporta pasākumu apmek-
lēšanai daudzbērnu ģimenēm  – 20 eiro kalendārajā 
gadā (iepriekš – 15 eiro). Izveidots jauns pabalsta 
veids katram izglītojamajam, kurš ir deklarēts Jūrmalas 
pilsētā un uzsāk mācības Jūrmalas vispārizglītojošās 
skolas pirmajā klasē, – 50 eiro.
Pieaudzis pašvaldības nodrošināto asistenta pakalpo-
juma saņēmēju skaits. Asistenta pakalpojumu var sa-
ņemt personas, kurām noteikta I un II invaliditātes gru-
pa, un personas no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām 
izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepiecieša-
mību.  2015. gadā asistenta pakalpojumus izmantoja 
168 iedzīvotāji, 2014. gadā – 101 iedzīvotājs.
2015. gadā Labklājības pārvalde turpināja nodrošināt 
ES Sociālā fonda projekta  „Dienas aprūpe bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu. Aprīlī, bei-
dzoties projektam, lai nodrošinātu tā ilgtspēju, centrs 
savu darbību turpināja par pašvaldības līdzekļiem kā 
jauna struktūrvienība Labklājības pārvaldes sastāvā. 
2015. gadā jūrmalniekiem bija iespēja saņemt kopumā 
19 pašvaldības nodrošinātos sociālo pakalpojumu vei-
dus un 21 pabalsta veidu. 

4.2.7. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 
Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms sociālajai aizsardzībai pārskata gadā bija  5 036 121 
eiro, 2014. gadā – 4 737 442 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei palielinājušies par 6,3 procentiem.
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2015. gadā iedzīvotājiem izmaksātie
pašvaldības sociālie pabalsti
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms veselības nozarei pārskata gadā bija 164 024 eiro, 
2014. gadā – 151 377 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei palielinājušies par 8,4 procentiem.

Pārskata gadā veikti vērienīgi rekonstrukcijas dar-
bi Jūrmalas slimnīcā – atjaunotas B  korpusa 4.  un 
5.  stāva telpas. Renovēta ne tikai ēka, bet arī pa-
plašināta ķirurģijas un dzemdību nodaļa, iegādātas 
jaunākās medicīniskās iekārtas, aprīkojums ģimenes 
ārstu kabinetiem, kā arī labiekārtotas apmeklētāju 
uzgaidāmās telpas un kāpnes. Slimnīcas ēkas labie-
kārtošanā un aprīkošanā ieguldīts vairāk nekā viens 
miljons eiro – līdz ar slimnīcas un pašvaldības līdzek-
ļiem piesaistīts arī ERAF līdzfinansējums. 
Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Veselības veicinā-
šanas plānu 2013.–2020. gadam, pārskata gadā 
tika uzsākts izglītojošo pasākumu kopums Jūrmalas 
skolu pedagogiem un skolēniem: pasākumi un lekci-
jas garīgās veselības stiprināšanai un reproduktīvās 
veselības jomā. 
Pārskata gadā izveidojot Dienas aprūpes centru bēr-
niem ar funkcionāliem traucējumiem, par pašvaldī-
bas līdzekļiem tiks turpināta Eiropas Sociālā fonda 
projekta ilgtspēja – līdz tam pakalpojums tika nodro-
šināts par projekta līdzekļiem.
Tāpat, pēc ESF projekta beigām par pašvaldības lī-
dzekļiem pārskata gadā uzsākta pavadoņa jeb asis-
tenta pakalpojuma nodrošināšana cilvēkiem ar funk-
cionāliem traucējumiem un pensijas un pirmspensijas 
vecuma cilvēkiem.
No 2015.  gada augusta Jūrmalas pilsētas pašval-
dībā deklarētām topošajām māmiņām pašvaldība 
nodrošināja iespēja saņemt veselību veicinošu pa-
sākumu kompleksu bez maksas. Tas ietver uztura 
speciālista, psihologa, fizioterapeita un ergotera-
peita konsultācijas, nodarbības vingrošanas zālē un 

peldbaseinā, kā arī jogas nodarbības un aktivitātes 
relaksācijai speciālistu vadībā. 
Iedzīvotāju veselības veicināšanai pārskata gadā 
Jūrmalā tika rīkota jau otrā Veselības nedēļa. Kat-
ra diena bija veltīta noteiktai tēmai: fiziskām aktivi-
tātēm, veselīgam uzturam, aktīvam dzīvesveidam, 
senioru aktīvas novecošanas jautājumiem, sirds ve-
selībai, onkoloģiskajai modrībai, kā arī garīgajai 
veselībai un labsajūtai. Iedzīvotājiem tika piedāvāts 
vairāk nekā 60 bezmaksas pakalpojumu un dažādu 
aktivitāšu veselības uzlabošanai un veselīgam dzī-
vesveidam: nūjošana, aerobika, fizioterapija, joga, 
ielu vingrošana, lekcijas par veselību, fizioterapeitu, 
psihologu konsultācijas un veselības pārbaudes. 
Lai palielinātu veselības aprūpes pieejamību un vei-
cinātu veselīga dzīvesveida iespējas, 2015.  gadā 
projektu konkursa veidā pašvaldība piešķīra līdzfi-
nansējumu nevalstiskajām organizācijām, biedrībām 
asociācijām projektu īstenošanai. Ar pašvaldības 
atbalstu iedzīvotājiem bija pieejamas aktivitātes 
veselības veicināšanai bez maksas kopumā 10 da-
žādos projektos: četri projekti fizisko aktivitāšu vei-
cināšanai, trīs projekti onkoloģisko pacientu un viņu 
tuvinieku atbalstam, kā arī projekts cilvēkiem ar psi-
hiskiem traucējumiem un projekts garīgās veselības 
veicināšanai. Projektos piedalījās kopumā vairāk 
nekā 2000 dalībnieku. Pašvaldības līdzfinansējums 
veselības aprūpes pieejamības un veselīga dzīves-
veida veicināšanas projektiem pārskata  gadā – 36 
197,66 eiro. Ar projektu palīdzību veselību veici-
nošās aktivitātēs Jūrmalā tika iesaistīti vairāk nekā 
2000 dalībnieku.

4.2.8. VESELĪBA



49

Ergoterapeita pakalpojums 

Fizioterapeita pakalpojums

Zobu protezēšanas pakalpojums

Veselību veicinošu pasākumu komplekss senioriem

Ortodontijas pakalpojums

Vingrošana ūdenī

Veselību veicinošu pakalpojumu komplekss topošajām māmiņām  

30

163

57

286

351

251

 – 

29

272

59

282

337

396

38

2014 2015

Pašvaldības finansētie veselības veicināšanas pakalpojumi 
noteiktām iedzīvotāju grupām 
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde

2015.  gadā Jūrmalā, Kauguros, sadarbībā ar Ve-
selības ministriju un Slimību profilakses un kontroles 
centru tika izveidota veselības taka. Aptuveni divus 
kilometrus garajā maršrutā izvietoti stendi ar vingro-
jumiem veselības veicināšanai dažādām vecuma 
grupām. 

Pilsētas pašvaldība 2015.  gadā turpina pielāgot 
pludmali cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Papildus 
jau esošajam inventāram tika iegādāti divi trīsriteņi 
un nodrošināts asistentu pakalpojums cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām peldratu lietošanai atpūtai pilsē-
tas pludmalē.
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Atsevišķu pašvaldības funkciju realizēšanai dome veido 
kapitālsabiedrības. Jūrmalas pilsētas dome ir pašvaldī-
bas kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS
•SIA „Jūrmalas ūdens”,
•SIA „Jūrmalas siltums”,
•SIA „Dzintaru koncertzāle”,
•SIA „Jūrmalas gaisma”,
•SIA „Jūrmalas slimnīca”,
•pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs”,
•pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes 
centrs - Sloka”,
•pašvaldības SIA „Jūrmalas kapi” (2015. gada 30. 
jūlijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.307 
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi” 
ar 2016. gada 1. janvāri),

•pašvaldības SIA „Jūrmalas attīstības projekti” (2015. 
gada 19. februārī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lē-
mumu „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” 
darbības izbeigšanu”);

PUBLISKI PRIVĀTĀ KAPITĀLSABIEDRĪBĀ
•SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Pie-
jūra””;

PRIVĀTĀS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS
•SIA „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (saskaņā ar 
Uzņēmumu reģistra datiem 2016. gada 23.februārī sa-
biedrība izslēgta no komercreģistra),
•SIA „Sportrehs” (saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 
datiem 2015. gada 20.oktobrī sabiedrība izslēgta no 
komercreģistra).

Pamatojoties uz domes pieņemto lēmumu par kapitāl-
sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jauno kārtību, 
kas nosaka kapitāla daļu pārvaldības uzdevumus un 
kapitālsabiedrības darbības pārraudzību, kapitālsa-
biedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādā-
šanas un izvērtēšanas noteikumus, kapitālsabiedrības 
darbības rezultātu izvērtēšanu un pašvaldības līdzda-
lības pārvērtēšana, kā arī pārvaldībai nepieciešamo 
informācijas apjomu un tā aprites kārtību starp pārval-
dībā iesaistītajām institūcijām un atbildīgajām amatper-
sonām, 2015. gadā tika izstrādāta pārvaldībai nepie-
ciešamās informācijas aprites un iesniegšanas kārtība 
par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību 
vidēja termiņa darbības stratēģiju, finanšu plāniem un  
finanšu pārskatiem.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības izstrā-

dāja vidēja termiņa darbības stratēģijas plānu 2016.–
2018. gadam, kurā atspoguļoti kapitālsabiedrību dar-
bības mērķi un uzdevumi to sasniegšanai. Saskaņā ar 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un ka-
pitāla daļu pārvaldības kārtību tika izvērtēta sasniegto 
mērķu un uzdevumu izpilde kapitālsabiedrību vidēja ter-
miņa darbības stratēģiju plāniem 2013.–2015. gadam.
2015.  gadā tika sākts Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
tiešās līdzdalības izvērtējums kapitālsabiedrībās un to 
atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitāl-
sabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem. Lai sa-
gatavotu vērtējumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
līdzdalību kapitālsabiedrībās, atbilstoši Valsts pārval-
des iekārtas likuma 88.panta nosacījumiem tika izstrā-
dāti priekšlikumi par kapitālsabiedrību juridisko statusu 
un to darbības mērķiem.

5. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS

PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRRAUDZĪŠANAS JOMĀ
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BŪTISKĀKAIS KAPITĀLSABIEDRĪBU SAIMNIECISKAJĀ
DARBĪBĀ UN SASNIEGTIE MĒRĶI 2015. GADĀ

Izvērtējot pašvaldības SIA „Jūrmalas attīstības projek-
ti” darbību, kas tika dibināta, lai nodrošinātu mājokļu 
un arī citu Jūrmalas pilsētas domes noteiktu nekustamā 
īpašuma objektu būvniecības un atjaunošanas veikšanu 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības interesēs, tika secināts, 
ka attiecīgās pašvaldības funkcijas ietvaros veicamie 
uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir mainīti, 
kā arī pašvaldības būvniecības projektu vadības īsteno-
šana komercdarbības veidā netiek īstenota, līdz ar ko 

kapitālsabiedrības darbības turpināšana nav pamatota 
un tā ir likvidējama.
Savukārt izvērtējot pašvaldības SIA „Jūrmalas kapi” 
darbību, tika secināts, ka kapsētu uzturēšana pašval-
dības administratīvajā teritorijā komercdarbības veidā 
netiek īstenota un kapitālsabiedrības darbības turpinā-
šana nav pamatota, līdz ar to pašvaldības SIA „Jūrma-
las kapi” no 2016. gada 1.janvāra pārveidojama par 
iestādi bez likvidācijas.

SIA „Jūrmalas ūdens” pabeidza darbu pie Jūrmalas 
ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas. Uzla-
botas, rekonstruētas Dzintaru, Kauguru, Jaundubultu 
un Dzintaru ūdens sagatavošanas ietaises ar na-
nofiltrācijas tehnoloģijām, veikta Ķemeru ūdens saga-
tavošanas ietaišu pilna rekonstrukcija. Ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Kaugurciemā, 
Vaivaros, Asaros, Mellužos, Valteros, Kauguros un 
Slokā izbūvēti ūdensapgādes un sadzīves kanalizāci-
jas, kā arī spiedkanalizācijas tīkli, un jaunas kanalizā-
cijas sūkņu stacijas.
Tika turpināta ūdenssaimniecības attīstības projekta III 
kārta, pabeigta ūdens un kanalizācijas tīklu paplaši-
nāšana Ķemeros.
SIA „Jūrmalas siltums” pārskata gadā sāka katlu-
mājas būvniecību Kauguros, kura būs kurināma ar 
biomasu (šķeldu). Projekta īstenošanas rezultātā plā-
nots siltumenerģijas maksas samazinājums Jūrmalas 
pilsētā. Katlumājas jaunbūve nodota ekspluatācijā 
2016. gada maijā. Pēc projekta pilnīgas pabeigšanas 
un katlumājas darbības uzsākšanas plānotais siltu-
menerģijas tarifu samazinājums varētu sasniegt septi-
ņus procentus.

SIA „Jūrmalas slimnīca” ēkā 2015. gadā pabeigta 
telpu rekonstrukcija slimnīcas B korpusā. Izveidotas 
12 palātas, uzlaboti darba apstākļi medicīnas dar-
biniekiem un administrācijai, rekonstruēti inženiertīkli 
(ventilācija, ūdensapgāde, apkure, signalizācijas un 
drošības sistēmas).
2015. gadā pašvaldības  SIA „Kauguru veselības 
centrs” realizēja plānoto ūdensvada un apkures sis-
tēmas uzlabošanu un modernizāciju, kā arī turpinā-
ja darbu pie veselības aprūpes pakalpojumu spektra 
paplašināšanas un veselīgas dzīvesveida sekmēšanas 
pasākumiem pilsētas iedzīvotājiem.
2015.  gadā pabeigti Dzintaru koncertzāles mazās 
zāles rekonstrukcijas un restaurācijas darbi. Dzintaru 
koncertzāles mazās zāles rekonstrukcija sniedz iespē-
ju SIA „Dzintaru koncertzāle” saimniecisko darbību 
organizēt visa gada garumā, piedāvājot kvalitatīvus, 
augsta līmeņa kultūras pasākumus.

Pielikumā Nr. 16 – pārskats par Jūrmalas pašvaldī-
bas ieguldījumiem kapitālsabiedrībās 2014.–2015. 
gadā (skat. 86. lpp.)



52

Valsts kontroles revīzijas 2015. gadā Jūrmalas pilsē-
tas pašvaldībā nav veiktas.  
2015.  gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība turpinā-
ja Valsts kontroles 2012. gada 25.janvāra revīzijas 
ziņojumā „Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbība, 
nodrošinot kapitālsabiedrību darbības efektivitāti un 
atbilstību normatīvo aktu prasībām” norādīto ieteiku-
mu ieviešanu. 
Lai nodrošinātu to, ka pašvaldība īsteno savus mēr-
ķus tam atbilstošākajā veidā, pašvaldība ir veikusi 

Valsts kontroles norādīto pašvaldības kapitālsabied-
rību izvērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
un attīstības plānošanas dokumentiem.
Valsts kontrole, izvērtējot Jūrmalas pilsētas domes 
sniegto informāciju par Valsts kontroles revīzijas ie-
teikumu ieviešanas gaitu, apstiprināja atlikušo divu 
ieteikumu par kapitālsabiedrību darbības izvērtēša-
nas procesu ieviešanu. Tādējādi no Valsts kontroles 
sniegtā 21 ieteikuma ir nodrošināta visu ieteikumu 
ieviešana. 

6. VALSTS KONTROLES REVĪZIJAS ATZINUMI
UN VEIKTIE PASĀKUMI ATKLĀTO TRŪKUMU 
NOVĒRŠANAI
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Jūrmalas pilsētas dome, pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības veic darbības iekšējās kontroles 
sistēmas pilnveidošanai un uzlabošanai tajās jomās, 
kur ir sniegtas gan ārējo, gan iekšējo revidentu reko-
mendācijas.
Pārskata periodā Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas 
un audita nodaļas darbinieki veica 12 auditus un 
pārbaudes Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās, 
pašvaldības padotības iestādēs un kapitālsabiedrī-
bās. 
2015.  gadā veiktas iestāžu darbības izvērtējuma 
revīzijas. Veikts pirmsskolas izglītības iestāžu, Mež-
malas vidusskolas, Jūrmalas sporta skolas un Jūrma-
las sporta centra darbības izvērtējums, kā arī citas 
pārbaudes. Auditu un pārbaužu ziņojumos ir sniegts 
sistēmu novērtējums un 144 ieteikumi iekšējo kontro-
les procesu pilnveidošanai tādās jomās kā personas 

datu apstrādes uzlabošana (13 ieteikumi), pašvaldī-
bas iestāžu saimnieciskās darbības uzlabošana sais-
tībā ar iepirkumu procesu, darbinieku kompetences 
un kvalifikācijas paaugstināšanu, iekšējās normatīvo 
aktu bāzes sakārtošanu un amatu savienošanas jau-
tājumiem (93 ieteikumi), kā arī citās pašvaldības dar-
bības jomās, tostarp ES finansējuma apguves projektu 
vadības un uzraudzības sistēmas izveide un pilnvei-
došana (38 ieteikumi). Pārskata gadā no sniegtajiem 
ieteikumiem ir ieviesti 54,7%, 2016. gadā turpināsies 
darbs pārējo ieteikumu ieviešanā.
2015. gada 12.maijā „Ernst&Young Baltic” SIA Jūr-
malas pilsētas pašvaldībai sniedza revīzijas novēro-
jumu kopsavilkumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
2014. gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju. 
Kopumā tika izteiktas astoņas rekomendācijas. Visas 
rekomendācijas ir ieviestas. 

7. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS
VADĪBAS UN DARBĪBAS PILNVEIDOŠANAI
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•Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.–
2030. gadam apstiprināta 2010. gada 16. decem-
brī. Tajā noteiktie stratēģiskie mērķi paredz, ka Jūr-
mala ir starptautiski pazīstams, moderns piekrastes 
kūrorts un populāra kūrortpilsēta Baltijas jūras krastā. 
Tā ir Austrumu un Rietumu kontaktu veidošanas un tik-
šanās vieta Baltijas reģionā, kā arī kvalitatīva dzīves 
un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs.
•Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.–
2020. gadam apstiprināta 2013. gada 7. novembrī. 
Attīstības programmā noteikts rīcības plāns pilsētas at-
tīstības mērķu sasniegšanai un trīs galvenās prioritātes 
jeb attīstības mērķi: kūrorts, komunālā un transporta 
infrastruktūra un sociālā infrastruktūra. 2015.  gada 
oktobrī publiskai apspriešanai tika nodota attīstības 
programmas aktualizētā redakcija. Aktualizētajā re-
dakcijā ir precizēti Jūrmalas izglītības attīstības rīcības 
virzieni, līdzšinējo četru virzienu vietā definējot sešus.
•Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 12 ga-
diem apstiprināts 2012.  gada oktobrī.  2014.  gada 
15. maijā tika pieņemts lēmums 2015. gadā sākt Jūr-
malas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrā-
di, lai aktualizētu tā atbilstību 2013. gada 30. aprīlī 
pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem „Vispā-
rīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi„, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 
2014.–2020. gadam un Jūrmalas pilsētas attīstības 
stratēģijas 2010.–2030. gadam prasībām, kā arī lai 
veicinātu pilsētas attīstības mērķu sasniegšanu un prio-
ritāšu īstenošanu. 
Pārskata gadā tika veikta Jūrmalas pilsētas teritori-
jas plānojuma grozījumu izstrāde; no 24.  augusta 
līdz 11.  oktobrim notika grozījumu pirmās redakcijas 
publiskā apspriešana. Četrās publiskās apspriešanas 
sanāksmēs piedalījās ap 170 jūrmalnieku. Teritorijas 

plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publiskās ap-
spriešanas laikā tika saņemti 494 iesniegumi, t.sk. 16 
kolektīvie iesniegumi un 478 individuālie iesniegumi, 
tostarp 339 iesniegumi par Lielupe 1005 teritoriju, 
139 par citām teritorijām, 25 iesniegumi informatīvi, 
bez konkrēti norādītas adreses. Kopumā teritorijas 
plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publiskās ap-
spriešanas laikā viedokli izteikušas 1853 fiziskas vai 
juridiskas personas.

No saņemtajiem 494 iesniegumiem: 
•367 priekšlikumi atbalstīti,
•30 priekšlikumi atbalstīti daļēji,
•52 priekšlikumi noraidīti,
•45 priekšlikumi pieņemti informācijai. 

Iedzīvotāju viedoklim ir būtiska ietekme uz teritorijas 
plānojuma izmaiņām – pēc pirmās redakcijas sabied-
riskās apspriešanas pašvaldība svītroja diskutablākos 
uzņēmēju rosinātos priekšlikumus, kas skartu kāpu 
zonu un dabas pamatnes. Tāpat pašvaldība neat-
balstīja dzīvojamās apbūves paplašināšanu applūs-
tošās dabas teritorijās pie Lielupes, jaunas apbūves 
veidošanu Vārnukrogā – Lielupes labā krasta dabas 
teritorijās, apbūvi krasta kāpu aizsargjoslā Dzintaros, 
augstceltņu būvi pie Priedaines tilta, dabas teritoriju 
apbūvi Jaunķemeros un daudzus citus normatīvajam 
regulējumam neatbilstošus vai pilsētvidē neiederīgus 
priekšlikumus.
Būtiskākās plānojuma izmaiņas ir saistītas ar publiskās 
infrastruktūras un kūrorta jomas attīstīšanu atbilstoši 
pilsētas stratēģiskajiem mērķiem. Grozījumi attiecas uz 
aptuveni 0,1% pilsētas teritorijas, sabalansējot iedzī-
votāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju viedok-
ļus par Jūrmalas pilsētas attīstības iespējām nākotnē. 

8. PASĀKUMI TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAI

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS PAMATDOKUMENTI
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Pilnveidotās redakcijas dabas teritoriju izmaiņas ir 
ar pozitīvu pieaugumu, proti, kopējās dabas terito-
rijas palielinātas par 1,51 hektāru. Teritorijas plā-
nojuma grozījumos saglabāta iespēja arī Lielupes 
grīvas un ostas attīstībai – plānā iezīmēta teritorija 
perspektīvai Lielupes mola izbūvei, paredzot turp-
mākajā plānošanas procesā veikt detalizētu piemē-
rotāko risinājumu izvērtēšanu.
Līdztekus līdzšinējam regulējumam, grozījumi te-
ritorijas plānojumā paredz papildus prasības kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai – turpmāk 

būvniecībai zudušo kultūras pieminekļu ēku un kul-
tūrvēsturiski vērtīgu ēku vietā tiks ietverts nosacījums 
saglabāt vismaz 20% no ēkas oriģinālā pamatsastā-
va. Tāpat grozījumu izstrādes laikā plāna izstrādā-
tāji kopā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju pārvērtēja kūrorta teritorijas, šo kategori-
ju nosakot vienīgi tiem objektiem, kam ir pietiekams 
attīstības potenciāls. Stingrāks regulējums noteikts 
arī kūrorta objektu būvju augstuma pamatojumam 
pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsargjoslu te-
ritorijās.

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
2015.  gadā  tika uzsākti 20 detālplānojumi; apstip-
rināti 19 detālplānojumi; publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai nodoti 12 detālplānojuma pro-
jekti, un to sabiedriskajās apspriešanās kopā piedalī-
jās 47 iedzīvotāji. 

•2015.  gada jūnijā apstiprināts lokālplānojums 
teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, 
dzelzceļu un pludmali un izdoti saistošie noteikumi. 
Lokālplānojums regulē īslaicīgas lietošanas būvju, 
labiekārtojuma elementu, reklāmas, pludmales ap-
kalpes objektu dizainu un izvietošanu Jūrmalas centrā 
lokāplānojuma teritorijā – galvenokārt Jomas ielas 
apkārtnē un pludmalē. Lokālplānojums izstrādāts, lai 
veidotu pamatotu un mūsdienīgu pilsētas teritorijas 
attīstību un harmonisku pilsētvidi, kas arhitektoniski 
iekļautos Jūrmalas vēsturiskā centra ainavas apbūvē. 

•Pārskata gada jūnijā tika apstiprināta Jūrmalas 
centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncep-
cija. Tā izstrādāta, pamatojoties uz lokālplānojumu 
centrālajai teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Mado-
nas ielu, dzelzceļu un pludmali. Koncepcijas struktūra 
veidota izdalot divas vides elementu atrašanās vietas 
– pilsētvidi un pludmali. Koncepcijā norādīti galvenie 
nosacījumi un uzstādījumi kvalitatīvas publiskās telpas 

veidošanai, elementu izvietojumam, dizainam, telpas 
organizācijai un gājēju plūsmas uzlabošanai. Šī pub-
liskās ārtelpas elementu dizaina koncepcija ir veids, 
kā risināt publiskās telpas attīstību un sakārtošanu pie-
cu gadu perspektīvā.

•2015.  gada jūlijā pieņemts lēmums par tematiskā 
plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes  attīstības koncep-
cija” izstrādes uzsākšanu.
Tematiskā plānojuma mērķis ir radīt regulējumu, ar 
kura palīdzību attīstīt velosatiksmi un nodrošināt ve-
lotransporta kā alternatīvā videi draudzīga pārvieto-
šanās veida līdzsvarotu attīstību Jūrmalas pilsētā, jo 
attīstītā kūrortpilsētā atbalsts velotransporta iekļauša-
nai pilsētvidē jābūt vienai no mobilitātes galvenajām 
prioritātēm. Izstrādājot koncepciju, tiks ņemti vērā 
Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030. 
gadam un citos plānošanas dokumentos noteiktie pil-
sētas attīstības virzieni un principi.
Tematiskajā plānojumā jāsniedz detalizēti priekšliku-
mi velotransporta infrastruktūras objektu risinājumiem 
– labiekārtojuma elementiem, satiksmes mezgliem 
u.  tml., kā arī ekonomiskie aprēķini šo priekšlikumu 
īstenošanai un jānorāda iespējamie finansējuma avo-
ti. Tāpat jāizstrādā rīcības plāns ar laika grafiku ve-
lotransporta infrastruktūras izbūvei. 
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2015. GADĀ PABEIGTIE BŪVDARBI
UN EKSPLUATĀCIJĀ NODOTIE NOZĪMĪGĀKIE OBJEKTI

Valsts AS „Latvijas dzelzceļš” pārskata gadā veikusi 
vērienīgu pasažieru infrastruktūras modernizācijas 
projektu Jūrmalas stacijās „Dubulti”, „Melluži”, „Lie-

lupe”, „Majori”, „Dzintari”, „Asari”. Veikta dzelzceļa 
staciju ēku un peronu rekonstrukcija, teritorijas labie-
kārtošana. 
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Lai pieņemtu un realizētu Jūrmalas iedzīvotājiem un 
dažādām sociālajām grupām labvēlīgus lēmumus, ie-
dzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir 
iespēja sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, 
tādējādi piedaloties Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 
pieņemšanas un attīstības plānošanas dokumentu iz-
strādes procesos.
Pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskajām organizā-
cijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, 
aicinot tās piedalīties pašvaldības organizētajās dis-
kusijās un darba grupās.
Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā Jūrmalas 
pilsētas pašvaldībā tiek īstenota ar konsultatīvo pa-
domju starpniecību, kurās pārstāvētas dažādas noza-
res un iedzīvotāju interešu grupas.
2015. gadā Jūrmalas pašvaldībā darbojās šādas pa-
domes: Iedzīvotāju konsultatīvā padome, Izglītības 
konsultatīvā padome, Jūrmalas pilsētas kristīgo drau-
džu padome, Sabiedriskā padome, Uzņēmēju konsul-
tatīvā padome un Jūrmalas jauniešu dome.
Pārskata gadā Izglītības konsultatīvā padome, kā arī 
iedzīvotāji individuāli sniedza priekšlikumus un pieda-
lījās Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 
2015.–2020. gadam izstrādē, ierosinājumus sabied-
riskās kārtības nodrošināšanā pie pilsētas izglītības 
iestādēm. Sabiedriskā padome aktīvi iesaistījās Jūr-
malas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu sabied-
riskajās apspriešanās.
Savukārt Uzņēmēju konsultatīvā padome iesaistījās 
darba grupā noteikumu izstrādei par vienotu sezonas 
tirdzniecības vietu vizuālo risinājumu un ielu tirdznie-
cības vietu sakārtošanu. Rezultātā ir izstrādāti jauni 
saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā publis-

kās vietās tiek organizēta tirdzniecība un sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumi. Pēc uzņēmēju ierosinājuma 
pašvaldībā tika izstrādāta atvieglota tirdzniecības 
atļauju saņemšanas kārtība, saistošajos noteikumos 
iestrādājot atvieglojumu tirdzniecības atļaujas termiņa 
pagarināšanai.
Jūrmalas jauniešu dome izstrādāja priekšlikumu Jūr-
malas jauniešu mājas būvniecībai Kauguros, ko turp-
mākos gados, labiekārtojot publisko telpu, līdz ar 
jaunrades parku varētu izbūvēt Kauguros. 
Nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi 
2015. gadā piedalījās iedzīvotāju iniciatīvas projektu 
konkursos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 
dažādās pašvaldības darba jomās: publiski pieejamu 
teritoriju labiekārtošana, sabiedrības integrācija, ve-
selības aprūpes un veselīga dzīvesveida veicināšana, 
vides aizsardzības sekmēšana un kultūras un mākslas 
nozares attīstības veicināšanas.
Ar pašvaldības līdzfinansējumu projektu konkursu vei-
dā pārskata gadā īstenoti kopumā 46 iedzīvotāju ini-
ciatīvas virzīti projekti 188 532 eiro apjomā. Pašvaldī-
bas līdzfinansējums iedzīvotāju iniciatīvas projektiem 
2015. gadā – 143 779 eiro. Līdz ar to Jūrmalas iedzī-
votājiem un atsevišķi projekti arī pilsētas viesiem pār-
skata gadā bija pieejami bez maksas. Pēc iedzīvotāju 
iniciatīvas par projekta līdzekļiem Jūrmalā uzstādītas 
ielu vingrošanas ierīces, ierīkots volejbola laukums, la-
biekārtots bērnu rotaļu laukums, nodrošināts atbalsts 
dažādām sociālā riska grupām un sabiedrības iekļau-
šanai, tostarp sniegts atbalsts onkoloģiskiem pacien-
tiem un viņu tuviniekiem, notikušas nūjošanas, ciguna 
un jogas nodarbības, kā arī radošās darbnīcas un 
daudzveidīgi kultūras pasākumi.

9. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
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Informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, pilsētas 
domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem notei-
kumiem un domes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem 
pašvaldība nodrošina, izmantojot vairākus informā-
cijas kanālus. Domes sēdes ir atklātas, un tajās var 
piedalīties iedzīvotāji, žurnālisti, gan nevalstisko or-
ganizāciju, biedrību pārstāvji. 
Informācijas apmaiņai un saziņai ar iedzīvotājiem 
pašvaldība izmanto vairākus informācijas kanālus: 
pilsētas mājaslapu www.jurmala.lv,  sociālos tīk-
lus  „Facebook” un „Twitter” un pašvaldības izdoto 
avīzi „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”  
(2016. gadā mainīts izdevuma nosaukums – „Jūrma-
las Avīze”). Avīze iznāk divas reizes mēnesī uz 16 
lappusēm un bez maksas tiek piegādāta visiem pil-
sētas iedzīvotājiem pastkastītēs dzīvesvietā Jūrmalā. 
Avīze ir elektroniski pieejama arī mājaslapā. 
Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas domes priekšsē-

dētājs Gatis Truksnis kopā ar pašvaldības nozaru 
speciālistiem regulāri aicināja uz tikšanos pilsētas 
iedzīvotājus, lai klātienē varētu uzdot jautājumus 
pašvaldības speciālistiem un pārrunāt aktuālās prob-
lēmas pilsētā un risinājumus. Šādas tikšanās ar paš-
valdības vadību tika rīkotas vairākos pilsētas rajonos 
– Kauguros, Ķemeros un Majoros. Iedzīvotāju ieinte-
resētība bija liela – tikšanos apmeklēja kopumā ap 
500 jūrmalnieku.
Pārskata gadā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
darbu žurnālistiem sniegtas atbildes un intervijas 
presē, radio un televīzijā uz vairāk nekā 400 infor-
mācijas un interviju pieprasījumiem.
Pārskata gadā tika turpināts darbs pie mūsdienīgas 
un funkcionālas pilsētas mājaslapas izstrādes, lai 
izveidotu interaktīvu komunikācijas platformu par 
pašvaldības notikumiem un aktualitātēm. Jaunā mā-
jaslapa ieviesta 2016. gada sākumā.

10. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
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Pārskata gadā, kad Latvija bija prezidējošā valsts ES 
Padomē, Jūrmala sevi apliecināja kā lielisku norises 
vietu augsta līmeņa pasākumiem. Jūrmalā notika te-
ritoriālās sadarbības programmas ESPON atklāšanas 
seminārs un ES stratēģijas Baltijas jūras reģiona fo-
rums, kas bija viens no lielākajiem notikumiem Latvijas 
prezidentūras ES Padomē laikā. To apmeklēja Eiropas 
brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu, ES institū-
ciju, zinātnisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Piedaloties ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam ik-
gadējā foruma atklāšanā, Jūrmalā viesojās Zviedrijas 
kroņprincese Viktorija, kura tikās arī ar Jūrmalas paš-
valdības pārstāvjiem.
Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu norise 
Jūrmalā nodrošināja Jūrmalas popularizēšanu ES un 
tās partnervalstīs. Prezidentūras pasākumi kalpoja kā 
labs pamats, lai ārvalstu viesus iepazīstinātu ar Jūr-
malu gan kā augsta līmeņa starptautisku konferenču 
norises vietu, gan tūrisma galamērķi. 
2015. gadā Jūrmalā uzņemtas 19  ārvalstu pašvaldī-
bu, organizāciju un Latvijā akreditēto ārvalstu vēstnie-
cību un starptautisko institūciju delegācijas no Zvied-
rijas, Čehijas, Serbijas, Gruzijas,  Ķīnas, Ukrainas, 
Ungārijas.
Sadarbībā ar ārvalstu vēstniecībām un starptautisko 
organizāciju pārstāvniecībām Jūrmalas pilsētā pašval-
dība organizējusi dažādus pasākumus: Zviedrijas jau-
niešu kora labdarības koncertu, Zviedrijas karikatūru 
izstādi par klimata pārmaiņām, Ukrainas mākslinieces 
izstāde Jūrmalas Mākslas skolā, EK pārstāvniecības 
vadītājas I. Šteinbukas izglītojošu lekciju Pumpuru vi-
dusskolas audzēkņiem.
Sadarbībā ar Francijas telekanālu „France TV” izvei-
dots videosižets par Jūrmalu kā pievilcīgu tūrisma ga-
lamērķi; tas pārraidīts Francijas televīzijā.

2015. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība aktīvi sadar-
bojās ar Batumi pilsētu (Gruzija), Kabūru (Francija), 
Palangu (Lietuva), Pērnavu (Igaunija), Samarkandu 
(Uzbekistāna). Sadarbības rezultātā Jūrmalas mu-
zejā tika iekārtota Marselam Prustam veltīta izstāde, 
Kabūrā noorganizēta Jūrmalas mākslinieku biedrības 
dalībnieces Ilzes Laizānes izstāde, rīkota Kabūras jau-
niešu vizīte Jūrmalā, Adžārijas (Gruzija) deju kolektīva 
koncerts Dzintaru koncertzālē un Jomas ielas svētkos.
Pašvaldības pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vi-
zītēs uz Jūrmalas sadraudzības pilsētām Pērnavu 
(Igaunija) un Palangu (Lietuva) ar mērķi vienoties par 
partnerību ES programmu finansētos projektos. Jūr-
malas pilsētas pašvaldības pārstāvji devās pieredzes 
apmaiņā pie Samarkandas pašvaldības kolēģiem, lai  
vienotos par turpmākās sadarbības virzieniem.
2015. gadā tika noslēgts nodomu protokols par sa-
darbību ar Ziemeļvankūveras pilsētu Kanādā. Ziemeļ-
vankūveras pieredze pilsētvides ilgtspējīgas attīstības 
plānošanā, kā arī kultūras un mākslas integrēšanai 
pilsētvidē uzskatāma par vienu no potenciāliem sa-
darbības virzieniem. 
Jūrmala kā pievilcīgs tūrisma galamērķis Eiropā tika 
popularizēta Latvijas vēstniecības Kanādā rīkotajās 
Latvijas dienās Vankūveras pilsētā. Jūrmalas pilsētas 
dome sadarbībā ar Latvijas prezidentūras ES Sekre-
tariātu un Latvijas vēstniecību Kanādā atbalstīja starp-
tautiski atzītu Latvijas tēlnieku Gļeba Panteļejeva un 
jūrmalnieces Olgas Šilovas skulptūru izstādes rīkošanu 
Vankūverā, Vinzoras galerijā.
Piedaloties konferencē Gdiņā (Polija) un iedibinot 
sadarbību ar citām pilsētām ES finansētu program-
mu projektos, 2015. gadā Jūrmalas pilsēta atjaunota 
darbību starptautiskā pilsētu sadarbības tīklā „Baltijas 
pilsētu savienība” (Union of  Baltic Cities – UBC). 

11. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
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Balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības prog-
rammu 2014.–2020. gadam, Jūrmalas pilsētas 
pašvaldība ir noteikusi vairākas prioritātes:

•Projektu izstrāde, lai sagatavotos ES fondu un citas 
ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu ievieša-
nai;
•ielu, ceļu un ietvju infrastruktūras atjaunošana;
•izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība;
•kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība;
•sabiedrības sportisko aktivitāšu veicināšana, kā arī 
augsta līmeņa starptautisku sacensību organizēšana;
•informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruk-
tūras modernizācija.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2016. gadam izvir-
zījusi uzdevumu saglabāt pašvaldības noteiktos 
atvieglojumus iedzīvotājiem, sociālās garantijas 
un sociālos pabalstus, tajā skaitā:
•nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu sko-
lēniem, studentiem un pensijas vecuma cilvēkiem;
•nodrošināt bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņiem un skolēniem, kas apmeklē 
pašvaldības izglītības iestādes;
•nodrošināt ar finanšu resursiem plašāko sociālā at-
balsta sistēmu valstī;
•turpināt pašvaldības finansēto pedagogu amatal-
gas izlīdzināšanu;
•nodrošināt, lai netiktu samazinātas nekustamā īpa-
šuma nodokļa atlaides pašvaldības iedzīvotājiem.

Viens no stratēģiski svarīgiem uzdevumiem Jūrmalas 
pilsētas pašvaldībai 2016.  gadā ir saskaņot un ap-
stiprināt 2015. gadā uzsāktos grozījumus Jūrmalas pil-
sētas teritorijas plānojamam. Nozīmīgākās izmaiņas 
saistītas ar publiskās infrastruktūras attīstību un Jūrma-
las kā Latvijas vienīgās kūrortpilsētas statusa stiprinā-
šanu, neskarot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.  

Grozījumu izstrādes galvenie uzdevumi ir nodrošināt 
atbalstu telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un Jūr-
malas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam īstenošanai un saskaņot Jūrmalas pilsētas 
teritorijas plānojumu ar aktuālajām normatīvo aktu 
prasībām – Ministru kabineta noteikumiem „Vispārī-
gie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un Būvniecības likumu, kas stājās spēkā 
2014. gada 1. oktobrī. 
Jūrmalas pilsētas pašvaldība plāno Jūrmalas ostas 
attīstību. Realizējot Jūrmalas ostas attīstības plānu un 
izvirzītos ilgtermiņa mērķus – kļūt par vienu no va-
došajām jahtu ostām Latvijā un Baltijas reģionā –, 
2016.  gadā Jūrmalas pilsētā tiks uzsākta Jūrmalas 
publiskā jahtkluba ostas piestātnes izbūve un ostas 
pārvaldes pakalpojuma centra projektēšana. Publiskā 
jahtkluba izveide būs būtisks pamats Jūrmalas ostas un 
kuģošanas infrastruktūras attīstībai Lielupē. 
Plānojot jahtkluba attīstību ilgtermiņā, Jūrmalas ostas 
pārvalde piesaistīs ERAF līdzfinansējumu, lai nodro-
šinātu mūsdienīgus pakalpojumus un veicinātu ostas 
atpazīstamību Centrālās Baltijas jūras reģionā. Jau-
nie pakalpojumi, kurus attīstīs Jūrmalas osta, varētu 
piesaistīt jaunus tūristus ne tikai Jūrmalai, bet Latvijai 
kopumā. 
Pilsētsaimniecības jomā 2016. gadā tiks turpināta ielu 
apgaismošanas elektriskā tīkla renovācija, komunālās 
un transporta infrastruktūras, ceļu un ielu kvalitātes 
paaugstināšana. 2016.  gadā tiks pabeigta Jūrma-
las ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta,  
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu 
Jūrmalas pilsētas teritorijā, arī rajonos, kur līdz šim 
pilsētas komunikācijas nav pieejamas. Tiks pabeigta 
arī jaunās ar biomasu (šķeldu) kurināmās katlumājas 
būvniecība, tādējādi gan rodot iespēju samazināt 
siltumenerģijas tarifu jūrmalniekiem un ierobežot turp-
māku tarifu pieaugumu, gan arī uzlabojot vides kva-
litāti pilsētā. 

12. JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS
PRIORITĀRIE UZDEVUMI 2016. GADAM
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2016. gadā Majoros/Dubultu pludmalē tiks uzbū-
vēts Jūrmalas pludmales stadions dažādu sporta 
spēļu un sacensību rīkošanai, pabeigta 2014. gadā 
sāktā sporta halles būvniecība  pie Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase”, tiks turpinā-
ta Slokas kapu izbūve un labiekārtošana, plānots 
uzsākt Lielupes vidusskolas rekonstrukciju, Jūrmalas 
mūzikas vidusskolas jaunās ēkas būvniecību un ēkas 
pārbūvi par centrālo bibliotēku. 2016. gadā plāno-
ta lielo investīciju objektu projektēšana, lai tiklīdz 

būs pieejamas Eiropas struktūrfondu programmas, 
varētu piesaistīt līdzekļus pasta ēkas atjaunošanai 
Ķemeros, Ķemeru dabas parka atjaunošanai, da-
bas izglītības centra un tūrisma informācijas centra 
izveidei.
Savukārt kultūras pakalpojumu pieejamības pa-
plašināšanai Jūrmalas pilsētas centrālajā daļā 
2016. gadā plānots uzsākt Mellužu estrādes atjau-
nošanu un pabeigt digitālas ekspozīcijas izveidoša-
nu Aspazijas mājā.



PIELIKUMS NR. 1

20 LIELĀKIE UZŅĒMUMI JŪRMALĀ APGROZĪJUMA
ZIŅĀ UZ 2015. GADA 31. DECEMBRI
Informācijas avots: Lursoft

SIA „L-T 0il” 49 354 378 111

Nr.

SIA „InA Group” 19 118 975 565 4822

SIA „BBH Investments” 12 393 177 83

A/S „Tehnoinform” 12 012 981 104

8 590 266 -135

8 280 384 236

7 611 790 -87

SIA „Shield Bunkering” 7 392 848 368

SIA  „Liktenis” 7 209 434 2009

5 409 503 210

5 265 627 -411

SIA „Lebens” 5 103 439 1512

SIA „Golden priedes” 4 906 222 40013

4 850 058 414

4 666 669 1015

SIA „Easy Building” 4 527 168 -616

SIA „Trigers” 4 510 946 3617

4 354 093 -1418

SIA „Akvaparks” 4 331 631 1419

SIA „Saiva anno 1949” 4 308 302 3120
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PIELIKUMS NR. 2

DOME

IZPILDVARA
(sk. 2. pielikumu)

KOMISIJAS

Zemes

Simbolikas

PIELIKUMS JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
2015. GADA 3. DECEMBRA SAISTOŠAJIEM
NOTEIKUMIEM NR. 45 
(PROTOKOLS NR.21, 19. PUNKTS)

LĒMĒJVARAS STRUKTŪRA
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PIELIKUMS NR. 4

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS
KOPBUDŽETS 2015. GADĀ
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa

Turpinājums 66. lpp.

1

2014.gada
izpilde

2016. gadam 

2015. gads Izpilde pret 2015. gada Izpilde pret 
2014. gadu

Apstipri-
Izpilde

Summa;

- neizpilde

Summa;
+ pieaugums, 

jums

% %

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

66 742 917 70 507 672 70 002 517 70 669 268 667 486 101.0 3 926 351 105.9 73 442 509

2. Ziedojumi 

II.IZDEVUMI (3+4)

BILANCE (5.+6.-7.
-8.+9.-10.-11.)

6. Ziedojumu un 

tais atlikums gada

8. Ziedojumu un 

apjoms

apjoms

izdevumi

4. Ziedojumi 

gums (+) vai 

maksas pakalpojumi 

un ES fondu un valsts 

3 937 438 105.9 73 440 979

-1 956 727 24 363 242 26 014 048 8 029 123 -17 984 925 9 985 850 -410.3 16 580 869-80

1 963 321 9 316 671 9 126 668 7 327 251 -1 799 417 5 363 930 373.2 4 187 86880.3

4 052 882 4 722 751 4 926 798 4 313 609 -613 189 260 727 106.4 6 185 659

11 934 334 27 776 740 28 116 263 18 089 290 -10 026 973 6 154 956 151.6 14 413 159

27 330 736 26 544 13 572 -12 972 -13 758 229

13 832 416 403 112 1 881 951 12 265 481 10 383 530 -1 566 935 331 429

13 859 746 403 848 1 908 495 12 279 053 10 370 558 -1 580 693 331 658

13 210 23 136 27 330 27 330 0 14 120 11 353

5 971 678 11 006 636 13 832 416 13 832 416 0 7 860 738 12 861 542

5 984 888 11 029 772 13 859 746 13 859 746 0 7 874 858 12 872 895

16 612 25 930 30 074 15 695 -14 379 -917 94.5 12 65452.2

13 516 582 -24 553 246 -25 849 803 -8 013 242 17 821 601 -21 545 519 -59.3 -16 580 869

53 209 723 95 034 988 95 822 246 78 682 510 -17 139 736 25 472 787 147.9 90 010 72482.1

53 226 335 95 060 918 95 852 320 78 682 510 -17 154 115 25 471 870 242.4 90 023 37882.1

13 210 3 530 3 530 2 123 -1 407 -11 087 16.1 1 53060.1

0 0 6 375 5 640 -735 5 640 088.5

11 191 603 13 198 918 12 373 669 12 505 154 131 485 1 313 551 111.7 10 489 841101.1

1 584 338 1 465 473 1 567 772 1 373 671 -194 101 -210 667 86.7 1 683 97787.6

5 121 558 4 940 702 4 749 047 4 463 177 -285 870 -658 381 87.1 5 334 75794.0

48 832 208 50 899 049 51 302 124 52 319 503 1 017 379 3 487 295 107.1 55 932 404102.0

66 729 707 70 504 142 69 998 987 70 667 145 668 893 101.0

tais atlikums gada 
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PIELIKUMS NR. 4

Turpinājums no 65. lpp.

1

2014.gada
izpilde

2016. gadam 

2015. gads Izpilde pret 2015. gada Izpilde pret 
2014. gadu

Apstipri-
Izpilde

Summa;

- neizpilde

Summa;
+ pieaugums, 

jums

% %

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

66 742 917 70 507 672 70 002 517 70 669 268 667 486 101.0 3 926 351 105.9 73 442 509

2. Ziedojumi 

II.IZDEVUMI (3+4)

BILANCE (5.+6.-7.
-8.+9.-10.-11.)

6. Ziedojumu un 

tais atlikums gada

8. Ziedojumu un 

apjoms

apjoms

izdevumi

4. Ziedojumi 

gums (+) vai 

maksas pakalpojumi 

un ES fondu un valsts 

3 937 438 105.9 73 440 979

-1 956 727 24 363 242 26 014 048 8 029 123 -17 984 925 9 985 850 -410.3 16 580 869-80

1 963 321 9 316 671 9 126 668 7 327 251 -1 799 417 5 363 930 373.2 4 187 86880.3

4 052 882 4 722 751 4 926 798 4 313 609 -613 189 260 727 106.4 6 185 659

11 934 334 27 776 740 28 116 263 18 089 290 -10 026 973 6 154 956 151.6 14 413 159

27 330 736 26 544 13 572 -12 972 -13 758 229

13 832 416 403 112 1 881 951 12 265 481 10 383 530 -1 566 935 331 429

13 859 746 403 848 1 908 495 12 279 053 10 370 558 -1 580 693 331 658

13 210 23 136 27 330 27 330 0 14 120 11 353

5 971 678 11 006 636 13 832 416 13 832 416 0 7 860 738 12 861 542

5 984 888 11 029 772 13 859 746 13 859 746 0 7 874 858 12 872 895

16 612 25 930 30 074 15 695 -14 379 -917 94.5 12 65452.2

13 516 582 -24 553 246 -25 849 803 -8 013 242 17 821 601 -21 545 519 -59.3 -16 580 869

53 209 723 95 034 988 95 822 246 78 682 510 -17 139 736 25 472 787 147.9 90 010 72482.1

53 226 335 95 060 918 95 852 320 78 682 510 -17 154 115 25 471 870 242.4 90 023 37882.1

13 210 3 530 3 530 2 123 -1 407 -11 087 16.1 1 53060.1

0 0 6 375 5 640 -735 5 640 088.5

11 191 603 13 198 918 12 373 669 12 505 154 131 485 1 313 551 111.7 10 489 841101.1

1 584 338 1 465 473 1 567 772 1 373 671 -194 101 -210 667 86.7 1 683 97787.6

5 121 558 4 940 702 4 749 047 4 463 177 -285 870 -658 381 87.1 5 334 75794.0

48 832 208 50 899 049 51 302 124 52 319 503 1 017 379 3 487 295 107.1 55 932 404102.0

66 729 707 70 504 142 69 998 987 70 667 145 668 893 101.0

tais atlikums gada 

1

2014.gada
izpilde

2016. gadam 

2015. gads Izpilde pret 2015. gada Izpilde pret 
2014. gadu

Apstipri-
Izpilde

Summa;

- neizpilde

Summa;
+ pieaugums, 

jums

% %

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

66 742 917 70 507 672 70 002 517 70 669 268 667 486 101.0 3 926 351 105.9 73 442 509

2. Ziedojumi 

II.IZDEVUMI (3+4)

BILANCE (5.+6.-7.
-8.+9.-10.-11.)

6. Ziedojumu un 

tais atlikums gada

8. Ziedojumu un 

apjoms

apjoms

izdevumi

4. Ziedojumi 

gums (+) vai 

maksas pakalpojumi 

un ES fondu un valsts 

3 937 438 105.9 73 440 979

-1 956 727 24 363 242 26 014 048 8 029 123 -17 984 925 9 985 850 -410.3 16 580 869-80

1 963 321 9 316 671 9 126 668 7 327 251 -1 799 417 5 363 930 373.2 4 187 86880.3

4 052 882 4 722 751 4 926 798 4 313 609 -613 189 260 727 106.4 6 185 659

11 934 334 27 776 740 28 116 263 18 089 290 -10 026 973 6 154 956 151.6 14 413 159

27 330 736 26 544 13 572 -12 972 -13 758 229

13 832 416 403 112 1 881 951 12 265 481 10 383 530 -1 566 935 331 429

13 859 746 403 848 1 908 495 12 279 053 10 370 558 -1 580 693 331 658

13 210 23 136 27 330 27 330 0 14 120 11 353

5 971 678 11 006 636 13 832 416 13 832 416 0 7 860 738 12 861 542

5 984 888 11 029 772 13 859 746 13 859 746 0 7 874 858 12 872 895

16 612 25 930 30 074 15 695 -14 379 -917 94.5 12 65452.2

13 516 582 -24 553 246 -25 849 803 -8 013 242 17 821 601 -21 545 519 -59.3 -16 580 869

53 209 723 95 034 988 95 822 246 78 682 510 -17 139 736 25 472 787 147.9 90 010 72482.1

53 226 335 95 060 918 95 852 320 78 682 510 -17 154 115 25 471 870 242.4 90 023 37882.1

13 210 3 530 3 530 2 123 -1 407 -11 087 16.1 1 53060.1

0 0 6 375 5 640 -735 5 640 088.5

11 191 603 13 198 918 12 373 669 12 505 154 131 485 1 313 551 111.7 10 489 841101.1

1 584 338 1 465 473 1 567 772 1 373 671 -194 101 -210 667 86.7 1 683 97787.6

5 121 558 4 940 702 4 749 047 4 463 177 -285 870 -658 381 87.1 5 334 75794.0

48 832 208 50 899 049 51 302 124 52 319 503 1 017 379 3 487 295 107.1 55 932 404102.0

66 729 707 70 504 142 69 998 987 70 667 145 668 893 101.0

tais atlikums gada 
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PIELIKUMS NR. 5

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SAISTĪBU 
UN GARANTIJU APJOMS 2014.–2016. GADĀ
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa

Turpinājums 68. lpp.

2014 2015 2016
Aizdevuma

Projekts

1 067 154 711462004
Latvijas Republikas 

Valsts kase

1683

1 429 040 1422872005
Latvijas Republikas

Valsts kase

7368

142289

3368

2 139 961 85660

1537

2008,2009 AS „Swedbank” 84496 83330

5394343

1 707 2015 SEB Banka Studiju maksas samaksai 4 39

1 708 2015 SEB Banka

2007,2011

2007,2011

1 422 872 1566412007
Latvijas Republikas

Valsts kase

36524

156641

27393

156641

241

7112 4503 901

2 207 772 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

39740

1 533 782 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase
Jaunrades parka izveide

Kauguros

27608

695 464 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

12518

11 900 000 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

214200

4 548 028 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

81865

10 303 147 2016,2017
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes vidusskolas

rekonstrukcija

11 670 174 2014,2015,
2016

Latvijas Republikas
Valsts kase

5702

620500

315095

3 649 697 2014,2015
Latvijas Republikas

Valsts kase

16137

414433 933102

73348

1 082 988 2014
Latvijas Republikas

Valsts kase
Ielu asfalta seguma

13981

239470

27003

463545

160335

551 430 1067152013
Latvijas Republikas

Valsts kase

14888

106716

12008

106716

9125

12 421 653 2012,2013
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

111707

29394

125859

679388

327716

662 128 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

1390

208261

17877

122000

12254

443 040 2016 Latvijas Republikas
Valsts kase

7975

5 264 625 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

61112

400000

129029

400000

126000

2 985 430 2845772012,2013
Latvijas Republikas

Valsts kase

80759

284577

77205

284577

76536

957 914 1707452012 Latvijas Republikas
Valsts kase

20102

213431

14593

199203

11385

2 148 174 1422872012,2013 Latvijas Republikas
Valsts kase

58001

241889

50317

241889

29727

1 244 225 2012,2013,
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

32151

192814

33753

224960

27090

2 260 910 2013,2014,
2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

15330

213431

62137

212540

56374

2 722 819 2561172007
Latvijas Republikas

Valsts kase

34761

256117

22153

256117

14565

2 401 150 3023672007
Latvijas Republikas

Valsts kase
Slokas sporta kompleksa

26030

302368

19532

302372

8099

2 992 299 4980052007
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

40838

512234

27392

502274

11239

2 176 263 2559492007
Latvijas Republikas

Valsts kase

6911

812 786 957862008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

6801

95785

4533

95785

2267

3 502 330 4980052008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

65035

554920

46231

540691

28827

1 629 523 4463822008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

12053

1 422 872 3699482006
Latvijas Republikas

Valsts kase

14269

1 155 799 3186622006
Latvijas Republikas

Valsts kase

12289

1 331 808 939122005
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes tilta

rekonstrukcija

2223

5754321 8530666

1 643 145 1825722006 EIB 185572 45644

2 109 999 1758332003 NEFCO

39755

175833

33058

175833

23033

12.2% 11.2% 16.2%

44207645 51424284 52692583

5394343 5754321 8530666
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PIELIKUMS NR. 5

Turpinājums 69. lpp.

Turpinājums no 67. lpp.

2014 2015 2016
Aizdevuma

Projekts

1 067 154 711462004
Latvijas Republikas 

Valsts kase

1683

1 429 040 1422872005
Latvijas Republikas

Valsts kase

7368

142289

3368

2 139 961 85660

1537

2008,2009 AS „Swedbank” 84496 83330

5394343

1 707 2015 SEB Banka Studiju maksas samaksai 4 39

1 708 2015 SEB Banka

2007,2011

2007,2011

1 422 872 1566412007
Latvijas Republikas

Valsts kase

36524

156641

27393

156641

241

7112 4503 901

2 207 772 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

39740

1 533 782 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase
Jaunrades parka izveide

Kauguros

27608

695 464 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

12518

11 900 000 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

214200

4 548 028 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

81865

10 303 147 2016,2017
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes vidusskolas

rekonstrukcija

11 670 174 2014,2015,
2016

Latvijas Republikas
Valsts kase

5702

620500

315095

3 649 697 2014,2015
Latvijas Republikas

Valsts kase

16137

414433 933102

73348

1 082 988 2014
Latvijas Republikas

Valsts kase
Ielu asfalta seguma

13981

239470

27003

463545

160335

551 430 1067152013
Latvijas Republikas

Valsts kase

14888

106716

12008

106716

9125

12 421 653 2012,2013
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

111707

29394

125859

679388

327716

662 128 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

1390

208261

17877

122000

12254

443 040 2016 Latvijas Republikas
Valsts kase

7975

5 264 625 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

61112

400000

129029

400000

126000

2 985 430 2845772012,2013
Latvijas Republikas

Valsts kase

80759

284577

77205

284577

76536

957 914 1707452012 Latvijas Republikas
Valsts kase

20102

213431

14593

199203

11385

2 148 174 1422872012,2013 Latvijas Republikas
Valsts kase

58001

241889

50317

241889

29727

1 244 225 2012,2013,
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

32151

192814

33753

224960

27090

2 260 910 2013,2014,
2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

15330

213431

62137

212540

56374

2 722 819 2561172007
Latvijas Republikas

Valsts kase

34761

256117

22153

256117

14565

2 401 150 3023672007
Latvijas Republikas

Valsts kase
Slokas sporta kompleksa

26030

302368

19532

302372

8099

2 992 299 4980052007
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

40838

512234

27392

502274

11239

2 176 263 2559492007
Latvijas Republikas

Valsts kase

6911

812 786 957862008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

6801

95785

4533

95785

2267

3 502 330 4980052008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

65035

554920

46231

540691

28827

1 629 523 4463822008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

12053

1 422 872 3699482006
Latvijas Republikas

Valsts kase

14269

1 155 799 3186622006
Latvijas Republikas

Valsts kase

12289

1 331 808 939122005
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes tilta

rekonstrukcija

2223

5754321 8530666

1 643 145 1825722006 EIB 185572 45644

2 109 999 1758332003 NEFCO

39755

175833

33058

175833

23033

12.2% 11.2% 16.2%

44207645 51424284 52692583

5394343 5754321 8530666

2014 2015 2016
Aizdevuma

Projekts

1 067 154 711462004
Latvijas Republikas 

Valsts kase

1683

1 429 040 1422872005
Latvijas Republikas

Valsts kase

7368

142289

3368

2 139 961 85660

1537

2008,2009 AS „Swedbank” 84496 83330

5394343

1 707 2015 SEB Banka Studiju maksas samaksai 4 39

1 708 2015 SEB Banka

2007,2011

2007,2011

1 422 872 1566412007
Latvijas Republikas

Valsts kase

36524

156641

27393

156641

241

7112 4503 901

2 207 772 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

39740

1 533 782 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase
Jaunrades parka izveide

Kauguros

27608

695 464 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

12518

11 900 000 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

214200

4 548 028 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

81865

10 303 147 2016,2017
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes vidusskolas

rekonstrukcija

11 670 174 2014,2015,
2016

Latvijas Republikas
Valsts kase

5702

620500

315095

3 649 697 2014,2015
Latvijas Republikas

Valsts kase

16137

414433 933102

73348

1 082 988 2014
Latvijas Republikas

Valsts kase
Ielu asfalta seguma

13981

239470

27003

463545

160335

551 430 1067152013
Latvijas Republikas

Valsts kase

14888

106716

12008

106716

9125

12 421 653 2012,2013
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

111707

29394

125859

679388

327716

662 128 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

1390

208261

17877

122000

12254

443 040 2016 Latvijas Republikas
Valsts kase

7975

5 264 625 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

61112

400000

129029

400000

126000

2 985 430 2845772012,2013
Latvijas Republikas

Valsts kase

80759

284577

77205

284577

76536

957 914 1707452012 Latvijas Republikas
Valsts kase

20102

213431

14593

199203

11385

2 148 174 1422872012,2013 Latvijas Republikas
Valsts kase

58001

241889

50317

241889

29727

1 244 225 2012,2013,
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

32151

192814

33753

224960

27090

2 260 910 2013,2014,
2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

15330

213431

62137

212540

56374

2 722 819 2561172007
Latvijas Republikas

Valsts kase

34761

256117

22153

256117

14565

2 401 150 3023672007
Latvijas Republikas

Valsts kase
Slokas sporta kompleksa

26030

302368

19532

302372

8099

2 992 299 4980052007
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

40838

512234

27392

502274

11239

2 176 263 2559492007
Latvijas Republikas

Valsts kase

6911

812 786 957862008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

6801

95785

4533

95785

2267

3 502 330 4980052008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

65035

554920

46231

540691

28827

1 629 523 4463822008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

12053

1 422 872 3699482006
Latvijas Republikas

Valsts kase

14269

1 155 799 3186622006
Latvijas Republikas

Valsts kase

12289

1 331 808 939122005
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes tilta

rekonstrukcija

2223

5754321 8530666

1 643 145 1825722006 EIB 185572 45644

2 109 999 1758332003 NEFCO

39755

175833

33058

175833

23033

12.2% 11.2% 16.2%

44207645 51424284 52692583

5394343 5754321 8530666

68



PIELIKUMS NR. 5

Turpinājums no 68. lpp.

2014 2015 2016
Aizdevuma

Projekts

1 067 154 711462004
Latvijas Republikas 

Valsts kase

1683

1 429 040 1422872005
Latvijas Republikas

Valsts kase

7368

142289

3368

2 139 961 85660

1537

2008,2009 AS „Swedbank” 84496 83330

5394343

1 707 2015 SEB Banka Studiju maksas samaksai 4 39

1 708 2015 SEB Banka

2007,2011

2007,2011

1 422 872 1566412007
Latvijas Republikas

Valsts kase

36524

156641

27393

156641

241

7112 4503 901

2 207 772 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

39740

1 533 782 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase
Jaunrades parka izveide

Kauguros

27608

695 464 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

12518

11 900 000 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

214200

4 548 028 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

81865

10 303 147 2016,2017
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes vidusskolas

rekonstrukcija

11 670 174 2014,2015,
2016

Latvijas Republikas
Valsts kase

5702

620500

315095

3 649 697 2014,2015
Latvijas Republikas

Valsts kase

16137

414433 933102

73348

1 082 988 2014
Latvijas Republikas

Valsts kase
Ielu asfalta seguma

13981

239470

27003

463545

160335

551 430 1067152013
Latvijas Republikas

Valsts kase

14888

106716

12008

106716

9125

12 421 653 2012,2013
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

111707

29394

125859

679388

327716

662 128 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

1390

208261

17877

122000

12254

443 040 2016 Latvijas Republikas
Valsts kase

7975

5 264 625 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

61112

400000

129029

400000

126000

2 985 430 2845772012,2013
Latvijas Republikas

Valsts kase

80759

284577

77205

284577

76536

957 914 1707452012 Latvijas Republikas
Valsts kase

20102

213431

14593

199203

11385

2 148 174 1422872012,2013 Latvijas Republikas
Valsts kase

58001

241889

50317

241889

29727

1 244 225 2012,2013,
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

32151

192814

33753

224960

27090

2 260 910 2013,2014,
2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

15330

213431

62137

212540

56374

2 722 819 2561172007
Latvijas Republikas

Valsts kase

34761

256117

22153

256117

14565

2 401 150 3023672007
Latvijas Republikas

Valsts kase
Slokas sporta kompleksa

26030

302368

19532

302372

8099

2 992 299 4980052007
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

40838

512234

27392

502274

11239

2 176 263 2559492007
Latvijas Republikas

Valsts kase

6911

812 786 957862008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

6801

95785

4533

95785

2267

3 502 330 4980052008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

65035

554920

46231

540691

28827

1 629 523 4463822008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

12053

1 422 872 3699482006
Latvijas Republikas

Valsts kase

14269

1 155 799 3186622006
Latvijas Republikas

Valsts kase

12289

1 331 808 939122005
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes tilta

rekonstrukcija

2223

5754321 8530666

1 643 145 1825722006 EIB 185572 45644

2 109 999 1758332003 NEFCO

39755

175833

33058

175833

23033

12.2% 11.2% 16.2%

44207645 51424284 52692583

5394343 5754321 8530666

2014 2015 2016
Aizdevuma

Projekts

1 067 154 711462004
Latvijas Republikas 

Valsts kase

1683

1 429 040 1422872005
Latvijas Republikas

Valsts kase

7368

142289

3368

2 139 961 85660

1537

2008,2009 AS „Swedbank” 84496 83330

5394343

1 707 2015 SEB Banka Studiju maksas samaksai 4 39

1 708 2015 SEB Banka

2007,2011

2007,2011

1 422 872 1566412007
Latvijas Republikas

Valsts kase

36524

156641

27393

156641

241

7112 4503 901

2 207 772 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

39740

1 533 782 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase
Jaunrades parka izveide

Kauguros

27608

695 464 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

12518

11 900 000 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

214200

4 548 028 2016
Latvijas Republikas

Valsts kase

81865

10 303 147 2016,2017
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes vidusskolas

rekonstrukcija

11 670 174 2014,2015,
2016

Latvijas Republikas
Valsts kase

5702

620500

315095

3 649 697 2014,2015
Latvijas Republikas

Valsts kase

16137

414433 933102

73348

1 082 988 2014
Latvijas Republikas

Valsts kase
Ielu asfalta seguma

13981

239470

27003

463545

160335

551 430 1067152013
Latvijas Republikas

Valsts kase

14888

106716

12008

106716

9125

12 421 653 2012,2013
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

111707

29394

125859

679388

327716

662 128 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

1390

208261

17877

122000

12254

443 040 2016 Latvijas Republikas
Valsts kase

7975

5 264 625 2014,2015 Latvijas Republikas
Valsts kase

61112

400000

129029

400000

126000

2 985 430 2845772012,2013
Latvijas Republikas

Valsts kase

80759

284577

77205

284577

76536

957 914 1707452012 Latvijas Republikas
Valsts kase

20102

213431

14593

199203

11385

2 148 174 1422872012,2013 Latvijas Republikas
Valsts kase

58001

241889

50317

241889

29727

1 244 225 2012,2013,
2014,2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

32151

192814

33753

224960

27090

2 260 910 2013,2014,
2015

Latvijas Republikas
Valsts kase

15330

213431

62137

212540

56374

2 722 819 2561172007
Latvijas Republikas

Valsts kase

34761

256117

22153

256117

14565

2 401 150 3023672007
Latvijas Republikas

Valsts kase
Slokas sporta kompleksa

26030

302368

19532

302372

8099

2 992 299 4980052007
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

40838

512234

27392

502274

11239

2 176 263 2559492007
Latvijas Republikas

Valsts kase

6911

812 786 957862008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

6801

95785

4533

95785

2267

3 502 330 4980052008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

65035

554920

46231

540691

28827

1 629 523 4463822008,2009
Latvijas Republikas

Valsts kase rekonstrukcija

12053

1 422 872 3699482006
Latvijas Republikas

Valsts kase

14269

1 155 799 3186622006
Latvijas Republikas

Valsts kase

12289

1 331 808 939122005
Latvijas Republikas

Valsts kase
Lielupes tilta

rekonstrukcija

2223

5754321 8530666

1 643 145 1825722006 EIB 185572 45644

2 109 999 1758332003 NEFCO

39755

175833

33058

175833

23033

12.2% 11.2% 16.2%

44207645 51424284 52692583

5394343 5754321 8530666
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PIELIKUMS NR. 6

ĀRĒJO FINANŠU INSTRUMENTU LĪDZFINANSĒTI
PROJEKTI JŪRMALĀ 2015. GADĀ
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa

Turpinājums 71. lpp.

1

2

Projekts Iesniegts PabeigtsN.p.k.

3

4

5

6

7

8

13

14

16

17

18

19

21

28

34

35

36

36

22

15

20

23

24

25

26

29 EK projekts „Make a step forward”

30 EK projekts „All for one”

31 EK projekts „Songs Make Impossible Look Easy”

32 EK projekts „IN!”

33

27

12

9

10

11 ESF projekts "PROTI un DARI"
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PIELIKUMS NR. 6

Turpinājums no 70. lpp.

1

2

Projekts Iesniegts PabeigtsN.p.k.

3

4

5

6

7

8

13

14

16

17

18

19

21

28

34

35

36

36

22

15

20

23

24

25

26

29 EK projekts „Make a step forward”

30 EK projekts „All for one”

31 EK projekts „Songs Make Impossible Look Easy”

32 EK projekts „IN!”

33

27

12

9

10

11 ESF projekts "PROTI un DARI"

1

2

Projekts Iesniegts PabeigtsN.p.k.

3

4

5

6

7

8

13

14

16

17

18

19

21

28

34

35

36

36

22

15

20

23

24

25

26

29 EK projekts „Make a step forward”

30 EK projekts „All for one”

31 EK projekts „Songs Make Impossible Look Easy”

32 EK projekts „IN!”

33

27

12

9

10

11 ESF projekts "PROTI un DARI"

71

37



PIELIKUMS NR. 7

PĀRSKATS PAR 2015. GADĀ SAŅEMTIEM, 
IZLIETOTIEM ZIEDOJUMIEM UN NATURĀLĀ VEIDĀ 
SAŅEMTIEM DĀVINĀJUMIEM (EIRO)
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības nodaļa
*Detalizēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārskats par 2015.gadā saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem 
un dāvinājumiem apskatāms Jūrmalas pilsētas Centralizētajā grāmatvedībā.

Turpinājums 73. lpp.

30 721

9526

t.sk. ziedojums basketbolam           129

Vaivaru pamatskola            22

 transporta pakalpojumiem           392

               transporta pakalpojumiem           804

 dienesta braucieniem           31 

Vaivaru pamatskola            26
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PIELIKUMS NR. 7

Turpinājums 74. lpp.

Turpinājums no 72. lpp.

427 069

 Gnosjo Hjalperis, Zviedrijas fonds

Majoru vidusskola            40

               t.sk.

Pumpuru vidusskola            15

Slokas pamatskola            141

t.sk.
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PIELIKUMS NR. 7

Turpinājums no 73. lpp.

427 069

 Gnosjo Hjalperis, Zviedrijas fonds

Majoru vidusskola            40

               t.sk.

Pumpuru vidusskola            15

Slokas pamatskola            141

t.sk.
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PIELIKUMS NR. 8

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NODOKĻU
IEŅĒMUMI 2014.–2016. GADĀ
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa

1

2014.gada
izpilde

2016. gada 

2015. gads
2015. gada izpilde Izpilde pret 

2014. gadu

Izpilde
Summa;

- neizpilde

Summa;
+ pieaugums, 

jums

% %

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

nodoklis
39 158 336 42254761 42 437 336 42 775 321 337 985 100.8 3 616 985 109.2 46 562 516

9 406 004 8 371 815 8 592 315 9 254 872 662 557 107.7 -151 132 98.4 9 084 888

5 222 943 4643309 4 793 309 4 934 287 140 978 102.9 -288 656 94.5 4 846 769

4 183 061 3728506 3 386 039 3 610 960 224 921 106.6 -572 101 86.3 3 564 005

t.sk.:

par zemi

195 512 200200 200 200 186 639 -13 561 93.2 -8 873 95.5 180 000nodoklis

72 356 72273 72 273 102 671 30 398 142.1 30 315 141.9 105 000
Dabas resursu
nodoklis

412 967 709 625 296 658 171.8 709 625 674 114
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Sodi un sankcijas

1

2014.gada
izpilde

2016. gada 

tais 

2015. gads
2015. gada izpilde Izpilde pret 

2014. gadu

Izpilde
Summa;

- neizpilde

Summa;
+ pieaugums, 

jums

% %

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

un kancelejas 
nodevas

sniegtajiem
maksas 
pakalpojumiem 

1 299 462 4 116 0 41 950 41 950 -1 257 512 3.2

2 308 327 2 299 019 2 299 019 2 185 998 -113 021 95.1 -122 329 94.7 2 245 652

1 584 338 1 465 473 1 567 772 1 584 338 16 566 101.1 0 100.0 1 714 515

134 131 359 300 138 800 154 082 15 282 111.0 19 951 114.9 143 200

105 829 108 880 70 177 86 901 16 724 123.8 -18 928 82.1 60 234

1 273 809 2 169 387 2 241 051 1 994 246 -246 805 89.0 720 437 156.6 2 885 975

PIELIKUMS NR. 9

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NENODOKĻU
IEŅĒMUMI 2014.–2016. GADĀ
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa
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PIELIKUMS NR. 10

JŪRMALAS PILSĒTAS BUDŽETA IZDEVUMI
2014.–2016. GADĀ
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa 

Nozare

dienesti

2014.gada
izpilde

2016. gada 

2015. gads
2015. gads 

Izpilde
Summa 

- neizpilde
%

3 108 524 5 576 497 4 571 697 1 991 533 2.5 -2 580 164 43.6 4 510 989

7 641 158 8 926 510 8 926 510 9 074 087 11.5 147 577 101.7 11 735 219

1 633 108 1 928 968 1 944 991 1 729 316 2.2 -215 675 88.9 1 996 351

8 266 743 18 320 778 18 292 766 16 835 650 21.4 -1 457 116 92.0 15 503 890

3 356 316 4 336 202 4 851 551 4 158 964 5.3 -692 587 85.7 4 779 567

6 678 194 10 348 112 10 701 021 5 843 442 7.4 -4 857 579 54.6 11 025 130

151 377 186 824 187 383 164 024 0.2 -23 359 87.5 186 155

9 726 007 12 030 203 12 526 218 10 322 744 13.1 -2 203 474 82.4 8 486 289

21 377 291 27 815 864 27815864 23 526 629 29.9 -4 625 355 83.6 26 024 366

4 737 442 5 565 030 5 668 125 5 036 121 6.4 -632 004 88.8 5 748 348

66 676 160 95 034 988 95 822 246 78 682 510 100.0 -17 139 736 82.1 89 996 304

Turpinājums 78. lpp.
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PIELIKUMS NR. 10

Turpinājums no 77. lpp.

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

66 676 160 94 998 988 95 822 246 78 682 510 -17 139 736 10 762 391 254 89 996 304155

t.sk.

2014.gada
izpilde

2016. gada 

2015. gads
2015. gada izpilde

atalgojums

Izpilde
Summa 

- neizpilde
%

Izpilde pret
2014. gadu

Summa 

- neizpilde
%

53 209 723 66 203 504 66 736 857 59 519 968 -7 216 889 5 066 286 111.9 70 627 19189.2

13 466 437 28 795 484 29 085 389 19 162 542 -9 922 847 5 696 105 142.3 19 369 11365.9

18 776 716 21 360 549 21 628 883 20 590 655 -1 038 228 1 813 939 109.7 23 580 00595.2

pakalpojumi 11 222 288 16 478 988 16 553 718 12 240 691 -4 313 027 1 018 403 109.1 15 646 80973.9

10 954 10 455 10 455 10 387 -68 -567 94.8 10 49399.3

procentu izdevumi 146 208 667 150 100 727 100 727 100 727 -45 481 68.9 1 100 000100.0

4 212 802 5 712 515 6 092 416 5 778 066 -314 350 1 565 264 137.2 4 681 32294.8

1 289 482 1 437 878 1 498 001 1 136 256 -361 745 -153 226 88.1 1 733 01475.9

transferti 8 230 856 9 538 364 9 537 837 9 628 041 90 204 1 397 185 117.0 12 361 043100.9

braucieni 151 445 177 062 230 091 198 027 -32 064 46 582 130.8 204 30286.1

232 260 428 298 279 256 140 678 -138 578 -91 582 60.6 384 35850.4

5 441 126 6 414 869 6 538 524 6 097 715 -440 809 656 589 112.1 7 108 95193.3

energoresursi, preces, 3 495 586 3 977 376 4 266 949 3 598 725 -668 224 103 139 103.0 3 816 89484.3
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PIELIKUMS NR. 11
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PIELIKUMS NR. 11
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Projekts Ieguvumi

Majoru vidusskola

Impossible Look Easy”

Pumpuru vidusskola

Vaivaru pamatskola

Erasmus + projekts „IN!”

„EURONET 50/50 Max”

Jaundubultu vidusskola

Projekta „Recipes for kids”

PIELIKUMS NR. 12

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DALĪBA 
STARPTAUTISKOS PROJEKTOS 2015. GADĀ
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde
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PIELIKUMS NR. 13

AR JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU 
2015. GADĀ ĪSTENOTIE IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS PROJEKTI 
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAI 
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļa

„Latvijas Sarkanais
Krusts”

Projekts

„Kauguri””

7657,20

6880,20)

1111,11

1000,00)

otrreiz lietojamiem 

6666,67

6000,00)

Latvijai -

7366,66

6630,00)

valstu ekonomisko

„Lieldienu olu 
-

Meistarklases olu 3863,83

3200,00)

-
-

2944,22

2649,22)

“Arabeska””

„Deja vieno!” 7783,87

6985,51)

1169,67

1038,00)

„Fonds „Pasaku

darba lapas

8650,00

6000,00)

demenci”, „Esmu piedzimis – 

traks”

888,89

800,00)

675,82

581,21)

Turpinājums 83. lpp.
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PIELIKUMS NR. 13

„Latvijas Sarkanais
Krusts”

Projekts

„Kauguri””

7657,20

6880,20)

1111,11

1000,00)

otrreiz lietojamiem 

6666,67

6000,00)

Latvijai -

7366,66

6630,00)

valstu ekonomisko

„Lieldienu olu 
-

Meistarklases olu 3863,83

3200,00)

-
-

2944,22

2649,22)

“Arabeska””

„Deja vieno!” 7783,87

6985,51)

1169,67

1038,00)

„Fonds „Pasaku

darba lapas

8650,00

6000,00)

demenci”, „Esmu piedzimis – 

traks”

888,89

800,00)

675,82

581,21)

„Latvijas Sarkanais
Krusts”

Projekts

„Kauguri””

7657,20

6880,20)

1111,11

1000,00)

otrreiz lietojamiem 

6666,67

6000,00)

Latvijai -

7366,66

6630,00)

valstu ekonomisko

„Lieldienu olu 
-

Meistarklases olu 3863,83

3200,00)

-
-

2944,22

2649,22)

“Arabeska””

„Deja vieno!” 7783,87

6985,51)

1169,67

1038,00)

„Fonds „Pasaku

darba lapas

8650,00

6000,00)

demenci”, „Esmu piedzimis – 

traks”

888,89

800,00)

675,82

581,21)

Turpinājums no 81. lpp.

83



PIELIKUMS NR. 14

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DALĪBA 
TŪRISMA IZSTĀDĒS UN GADATIRGOS
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa

„BALTTOUR 2015”

„RESISELIVSMESSEN OSLO” 

„REISELIVSMESSEN BERGENA”

„REISELIVSMESSEN STAVANGER”

„TOUREST” 

„RESEMASSAN 2015” 

„MATKA” 

„ADVENTUR” 

„REISEN HAMBURG” 

„MOSCOW MED SHOW”

„FRITID” 

„OTDIH 2015”

„IMEX 2015”

„FREE”

„SENIOR GOTEBORG” 

„MITT” 

„KITF 2015”

„TITF 2015” 

„ASTANA LEISURE”

„SENIOR 2015”

Norises laiks

06.02.–08.02.2015

09.–11.01.2015.

17.–18.01.2015.

31.01.–01.02.2015.

13.–15.02.2015.

24.01.2015. un 07.02.2015.

15.–18.01.2015.

23.–25.01.2015.

04.–08.02.2015.

28.02.–01.03.2015.

14.–15.03.2015.

08.–11.04.2015.

19.–21.05.2015.

18.–22.02.2015.

10.–12.03.2015.

18.–21.03.2015.

22.–24.04.2015.

05.–07.10.2015.

24.–26.09.2015.

20.–22.10.2015.

Vieta

Tallina, Igaunija

Helsinki, Somija

Maskava,  Krievija

Minska, Baltkrievija 

Maskava, Krievija

Stokholma, Zviedrija
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PIELIKUMS NR. 15

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠĀ ZEMES PLATĪBA, 
KAS IR UZŅEMTA DOMES BILANCĒ KĀ ĪPAŠUMS, 
TIESISKAIS VALDĪJUMS UN LIETOJUMS

uz 2015.gada 30.novembri
Kods

01

uz 2014.gada 31.decembri

2.2673 2.2673

02 31.5864 35.3145

03 836.4973 834.2124

05 1821.1357 1793.6409

06 15.9095 15.4585

07 11.067 15.5882

08 23.5809 27.2238

09 182.6708 203.9826

10 27.792 25.0798

11 723.1924 696.9956

12 43.5927 43.9946

3719.2920 3693.7582

04
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15 362 570

uz 31.12.
2013.

uz 31.12.
2014. 

uz 31.12.
2015.

% no
kopapjoma

(+/–) (+/–)

ielu, laukumu un citu publiskai 

pakalpojumi

SIA 

SIA

gaisma”

„Sloka”’’

projekti”

„Kauguru

SIA

SIA
„Dzintaru

SIA

siltums”
4 457 873 + 605 939 5 063 812 +128 868 5 192 680 100

298 168 + 91 471 389 639 +237 586 627 225 100

756 789 0 756 789 -1 756 788 100

5 348 047 0 5 348 047 +401 814 5 749 861 100

1 201 981 + 92 486 1 294 467 +42 173 1 336 640 100

1 401 379 + 146 556 1 547 935 0 1 547 935 100

138 429 + 11 609 150 038 -150 038 0 0

6 005 583 0 6 005 583 -6 005 583 0 100

36 593 072 + 3 490 003 40 083 075 +1 588 566 41 671 641

SIA „Atkritumu

SIA „Sportrehs"

2 554 0 2 554 -6 2 548 35,9

1 422 0 1 422 0 1 422 50

711 0 711 -711 0 0,4

+ 4 159 508 19 522 078 +6 934 464 26 456 542 100

PIELIKUMS NR. 16

PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMI KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 
2014.–2015. GADĀ (EIRO)
Informācijas avots: Uzņēmumu reģistra dati, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

Turpinājums 87. lpp.
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15 362 570

uz 31.12.
2013.

uz 31.12.
2014. 

uz 31.12.
2015.

% no
kopapjoma

(+/–) (+/–)

ielu, laukumu un citu publiskai 

pakalpojumi

SIA 

SIA

gaisma”

„Sloka”’’

projekti”

„Kauguru

SIA

SIA
„Dzintaru

SIA

siltums”
4 457 873 + 605 939 5 063 812 +128 868 5 192 680 100

298 168 + 91 471 389 639 +237 586 627 225 100

756 789 0 756 789 -1 756 788 100

5 348 047 0 5 348 047 +401 814 5 749 861 100

1 201 981 + 92 486 1 294 467 +42 173 1 336 640 100

1 401 379 + 146 556 1 547 935 0 1 547 935 100

138 429 + 11 609 150 038 -150 038 0 0

6 005 583 0 6 005 583 -6 005 583 0 100

36 593 072 + 3 490 003 40 083 075 +1 588 566 41 671 641

SIA „Atkritumu

SIA „Sportrehs"

2 554 0 2 554 -6 2 548 35,9

1 422 0 1 422 0 1 422 50

711 0 711 -711 0 0,4

+ 4 159 508 19 522 078 +6 934 464 26 456 542 100

15 362 570

uz 31.12.
2013.

uz 31.12.
2014. 

uz 31.12.
2015.

% no
kopapjoma

(+/–) (+/–)

ielu, laukumu un citu publiskai 

pakalpojumi

SIA 

SIA

gaisma”

„Sloka”’’

projekti”

„Kauguru

SIA

SIA
„Dzintaru

SIA

siltums”
4 457 873 + 605 939 5 063 812 +128 868 5 192 680 100

298 168 + 91 471 389 639 +237 586 627 225 100

756 789 0 756 789 -1 756 788 100

5 348 047 0 5 348 047 +401 814 5 749 861 100

1 201 981 + 92 486 1 294 467 +42 173 1 336 640 100

1 401 379 + 146 556 1 547 935 0 1 547 935 100

138 429 + 11 609 150 038 -150 038 0 0

6 005 583 0 6 005 583 -6 005 583 0 100

36 593 072 + 3 490 003 40 083 075 +1 588 566 41 671 641

SIA „Atkritumu

SIA „Sportrehs"

2 554 0 2 554 -6 2 548 35,9

1 422 0 1 422 0 1 422 50

711 0 711 -711 0 0,4

+ 4 159 508 19 522 078 +6 934 464 26 456 542 100

PIELIKUMS NR. 16

Turpinājums no 86. lpp.
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