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J ūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

K

ūrortpilsētas vizītkarti veido tas, ko pilsēta spēj piedāvāt, – tā ir gan daba, jūra, gan viesnīcu, kūrortārstniecības iestāžu
piedāvājums, gan arī kultūras un sporta pasākumi, kas nes Jūrmalas un Latvijas vārdu pasaulē.
Dabas resursi un ģeogrāfiskais novietojums sniedz Jūrmalai nozīmīgas priekšrocības, kas ļāvušas pilsētai attīstīties par Baltijas
jūras reģionā nozīmīgāko veselības kūrortu. Šīs priekšrocības ir jāizmanto, lai pilsētas viesiem sniegtu veselību, pilnvērtīgu
atpūtu un vērtīgas tikšanās, jūrmalniekiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem – jaunas, labi apmaksātas un stabilas darbavietas.
Jūrmalas pašvaldības mērķi saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.–2020. gadam ir kūrorta attīstība, kvalitatīva
dzīvesvieta jūrmalniekiem ar attīstītu sociālo infrastruktūru un attīstīta komunālā un transporta infrastruktūra.
2017. gadā esam pēctecīgi turpinājuši iepriekšējos gados sāktos darbus un uzsākuši jaunas iniciatīvas, lai attīstītu kūrortpilsētu un
nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi jūrmalniekiem. Esam ieguldījuši lielu darbu, lai mūsu ilgtermiņa plāni, Jūrmalas pilsētai būtiski projekti,
jau 2018. gadā iegūtu konkrētas aprises. Iecere ir ambicioza – Ķemeros veidosim izglītojošu, interaktīvu un daudzfunkcionālu dabas
tūrisma centru un labiekārtosim Ķemeru mežaparku.
Iepriekšējos gados tika strādāts pie projektiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma piesaistei, un 2017. gadā esam jau
panākuši būtisku virzību. Esam piesaistījuši Latvijas Universitātes ekspertus centra satura izveidei, rīkojām starptautisku arhitektūras metu
konkursu centra vīzijas un mežaparka labiekārtojuma ieceres izstrādei. Tagad, 2018. gadā, jau sākta būvprojekta izstrāde, ar projekta
pieteikumu piedalāmies projektu konkursā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu piesaistei, kur ERAF finansējumu rēķinām sešu
miljonu eiro apjomā.
Šo vietu mēs redzam kā centru, kur skolēni var apgūt dabaszinības, kā zinātnisku bāzi studentiem un dabas pētniekiem un izglītojošu
atpūtas un izklaides vietu ģimenēm ar bērniem. Tā ir daļa no Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ķemeru attīstības vīzijas iecerēm, kas paredz
Ķemeru teritorijas kompleksu attīstību, saglabājot unikālās dabas vērtības un kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot kurortoloģijas atdzimšanu,
dabas un kultūras tūrisma attīstību un sakārtojot infrastruktūru. Iecerētais projekts palīdzēs revitalizēt apkaimes teritoriju un veicinās
uzņēmējdarbības vides attīstību, sekmējot nodarbinātību un tūrisma plūsmas pieaugumu.
Paredzams, ka līdz ar šo projektu viesu skaits Jūrmalā, jo īpaši Ķemeros, ievērojami pieaugs; to veicinās arī privāto investoru ieguldījums
Ķemeru sanatorijas un viesnīcas atjaunošanā.
2017. gadā startējām arī ar projekta pieteikumu Mellužu estrādes kompleksa atjaunošanai. Tas ir savā ziņā unikāls koka arhitektūras
piemineklis, viena no divām akustiskajām koka gliemežnīcas formas estrādēm visā Baltijas reģionā, kas saglabājusies kopš pagājušā
gadsimta līdz mūsu dienām. Jūrmalai ir izdevies piesaistīt ERAF līdzfinansējumu 1,4 miljonu eiro apjomā tās atjaunošanai, un šogad,
2018. gada pavasarī, jau ir sākti būvdarbi. Priecājos, ka atjaunosim šo jūrmalnieku iecienīto atpūtas un kultūras pasākumu norises vietu
un tiks saglabāts nozīmīgs kultūras mantojums.
Ieguldot līdzekļus informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūrā, 2017. gadā esam būtiski uzlabojuši pašvaldības pakalpojumus.
Pieteikt iebraukšanas caurlaides, norēķināties par tām un saņemt elektroniski ir daudz ērtāk, un tas mums kā pašvaldībai ir svarīgi – dot
iespēju iedzīvotājiem izvēlēties ērtāko pakalpojuma saņemšanas veidu. Tika modernizēta iebraukšanas caurlaižu izsniegšana un ieviesta
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stingrāka kontroles sistēma, un rezultātā ieņēmumi no caurlaižu iegādes pieauguši par pusmiljonu eiro, sasniedzot 2,68 miljonus. Iegūtos
līdzekļus pašvaldība izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai.
Kūrortpilsēta aug un attīstās – tūristu skaits Jūrmalā 2017. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis par 22 procentiem, – Latvijā
pieaugums bija 12 procenti. Mūsu pilsēta ir otrs populārākais ārvalstu tūristu galamērķis pēc Rīgas. Rādītāji ir labi, un turpinām strādāt,
lai piesaistītu vēl vairāk tūristu rudens un ziemas mēnešos. 2017. gadā izstrādājām Tūrisma attīstības rīcības plānu. Galvenais uzsvars
tajā likts uz atbalstu uzņēmējiem jaunu tūrisma produktu veidošanā, paredzēta mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu izveide, gaismas
instalāciju parka izveide Dzintaru mežaparkā – to īstenojām jau 2017. gada decembrī – un citi konkrēti darbi.
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai vienmēr svarīgākais ir bijis un būs atbalsts iedzīvotājiem – gādāt un rūpēties par to, lai jūrmalnieki savā
pilsētā jūtas labi, lai ikviens ir drošs arī par pašvaldības atbalstu. Jūrmalniekiem esam nodrošinājuši stabilu, arvien pieaugošu sociālo
atbalstu, kas ir viens no lielākajiem valstī: pašvaldības skolās un bērnudārzos nodrošinām bezmaksas ēdināšanu, bezmaksas sabiedrisko
transportu skolēniem, studentiem un pensionāriem. Strādājam, lai 2018. gadā sabiedriskais transports bez maksas būtu pieejams visiem
jūrmalniekiem.
2017. gadā esam raduši iespēju nodrošināt vēl lielāku atbalstu jūrmalniekiem. Kopš 2012. gada nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
25–90% apmērā Jūrmalas pilsētā saņem vairākas iedzīvotāju grupas. No 2018. gada Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem būs
90% atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklim par zemi, daudzbērnu ģimenēm – gan par zemi, gan ēkām. Nodokļu atlaide vēl par
piektdaļu samazinās nodokļu maksājumus vairāk nekā 14 tūkstošiem jūrmalnieku
No 2017. gada marta katrs Jūrmalas pilsētas pensionārs var saņemt 50 eiro pabalstu zāļu iegādei un ārstniecības pakalpojumiem.
2017. gadā šo iespēju izmantoja jau vairāk nekā 7 000 pilsētas senioru.
Ne tikai sociālais atbalsts, bet arī daudzveidīgas izglītības, atpūtas, sporta iespējas un kvalitatīva pilsētvide ir tas, ko tiecamies nodrošināt
saviem iedzīvotājiem.
2017. gadā Lielupes krastā ierīkotas trīs jaunas, labiekārtotas atpūtas vietas Priedainē, Majoros un Dubultos, izbūvēts apgaismojums
piecās izejās uz jūras pludmali – Pumpuros, Mellužos, Vaivaros, Kauguros un Jaunķemeros.
2017. gadā tika pabeigta ūdenssaimniecības tīklu izbūve Buļļuciema rajonā, līdz ar to jūrmalniekiem ir pieejami centralizēti ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumi vietās, kur to līdz šim nebija. Pieslēgumu jaunizbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem pārskata
gadā ierīkojuši aptuveni 2 000 iedzīvotāju.
Attīstām un labiekārtojam pilsētu – veidojam izglītības, kultūras, atpūtas un sporta infrastruktūru. 2018. gadā jūrmalnieki iegūs mūsdienīgu
kultūras un izglītības centru, kur vienā kvartālā būs apvienota moderna bibliotēka, mūzikas skola un mākslas skola. Tās ir paliekošas
vērtības turpmākiem gadiem.
Strādājam, lai ikdienas darbs pilsētas attīstībai un cilvēku labklājībai kalpo Jūrmalas un Latvijas nākotnei.
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1. J Ū R M A L AS P I L S Ē TAS R A KST U R O J U M S
Jūrmala ir lielākā kūrortpilsēta Baltijas valstīs un otrā lielākā Latvijas pilsēta platības ziņā. Jūrmala ietilpst Rīgas
plānošanas reģionā. Jūrmalas pilsēta robežojas ar Engures novadu, Tukuma novadu, Babītes novadu un Rīgu.
Pilsētu no divām pusēm ieskauj ūdeņi: Jūrmalas dienvidu mala 30 kilometru garumā robežojas ar Lielupes krastiem,
bet pilsētas ziemeļu mala 24 kilometru garumā – ar Rīgas jūras līci. No Slokas ezera iztek Vēršupīte un tās pieteka
Vecslocene, kas ietek Lielupē.
Jūrmala ir slavena ar dabas ārstnieciskajiem faktoriem – maigo klimatu, veselīgo gaisu, ārstnieciskajām dūņām un
minerālūdeņiem. Dabas resursi un ģeogrāfiskais novietojums Jūrmalai sniedz nozīmīgas priekšrocības, kas pilsētai
ļāvis attīstīties par Baltijas jūras reģionā nozīmīgāko veselības kūrortu. Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes
zeme Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā aizņem 3003 hektārus. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
atrodas dabas liegums «Lielupes grīvas pļavas», kura kopējā platība ir 277 hektāri. Liegums iekļauts Eiropas nozīmes
aizsargājamo teritoriju tīklā «Natura 2000». Jūrmala ir zaļākā pilsēta – meža zemju platība ir 3222 hektāri.
Jūrmala ir Latvijā piektā lielākā pilsēta iedzīvotāju skaita ziņā, otrā lielākā – teritorijas ziņā, bet iedzīvotāju blīvuma
ziņā – visretāk apdzīvotā pilsēta – 481 iedzīvotājs uz vienu kvadrātkilometru.

par jūrmalu
Platība
Iedzīvotāju skaits
Pludmales garums
Attālums no Rīgas centra
Attālums no starptautiskās lidostas «Rīga»
Attālums no Rīgas pasažieru ostas
Upes
Slokas ezers
Slokas karjera ūdenskrātuve

100 km²
55 558
24,2 km
25 km
15 km
25 km
Lielupe, Vēršupīte, Vecslocene, Buļļupe
2,5 km2
14 ha

«Pieejama pilsēta 2017»
Jūrmalas pilsētai piešķirta Eiropas Komisijas balva «Access City Award 2017» («Pieejama pilsēta 2017»). Jūrmala
43 Eiropas pilsētu konkurencē ieguva trešo vietu vides un pakalpojumu pieejamības ziņā. Apbalvojums «Access
City» tiek piešķirts par ieguldīto darbu pieejamākas vides veidošanā dažādām sabiedrības grupām, jo īpaši cilvēkiem
ar invaliditāti un senioriem.
Eiropas Sporta pilsēta
Novērtējot bagātīgo sporta aktivitāšu klāstu Jūrmalā un attīstīto sporta infrastruktūru, Jūrmalai piešķirts Eiropas
Sporta pilsētas statuss – «European City of Sport 2017».
Jūrmala – Veselīga pilsēta
Jūrmalai jau vairāk nekā desmit gadu ir Veselīgas pilsētas («Healthy City») statuss. Šo starptautisko sertifikātu
piešķir Pasaules Veselības organizācija, novērtējot pašvaldības ieguldīto darbu un sasniegtos rezultātus iedzīvotāju
veselības veicināšanā.
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2. I E D Z Ī V OTĀ J I , N O D A R B I N ĀT Ī B A , UZ Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A
Iedzīvotāju skaits Latvijā un tāpat arī Jūrmalā pēdējos gados turpinājis samazināties. Saskaņā ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datiem 2017. gadā Jūrmalā bija deklarēti 55 558 iedzīvotāji, 2016. gadā Jūrmalā
deklarēto iedzīvotāju skaits – 56 646.

Jūrmalas pilsētā
deklarēto iedzīvotāju skaits
2015.–2017. gadā
2017. gads

Jūrmalas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie akti 2015.–2017. gadā
800

2015. gads

n dzimšanas reģistri n laulības reģistri n miršanas reģistri

781

700

55 558

57 671

652

617

600

574

580

557

500
405

400

56 646

300

2016. gads

337

330
2015. g

Informācijas avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

2016. g

2017. g

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa

Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim reģistrēti 580 jaundzimušie,
reģistrētas 337 laulības un 557 mirušie.
Jūrmalas pilsētas
iedzīvotāju etniskais sastāvs
2017. gadā Jūrmalā 52,5% no visiem iedzīvotājiem bija latvieši (2016. gadā – 48,5%), 33,7%
(36,5%) krievi, 3,7% (3,6%) baltkrievi, 2,5% (2,6%)
ukraiņi, 1,6% (1,5%) poļi un 6% (7,3%) citu tautību
iedzīvotāji.

Darbspējas vecuma struktūra
Jūrmalas pilsētā
2015.–2017. gadā
38 000

n līdz darbspējas vecumam

n darbspējas vecumā

36 477

n virs darbspējas vecuma
36 456

36 046

32 000

Pieaudzis iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā
Jūrmalā 64% iedzīvotāju ir darbspējīgā vecumā.
2017. gadā iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā
ir nedaudz pieaudzis, taču samazinās iedzīvotāju
skaits līdz darbspējas vecumam, iedzīvotāju skaits
virs darbspējas vecuma pieaug, un tas liecina par
sabiedrības novecošanos. Līdzīgas tendences ir vērojamas
visā valstī.

26 000

20 000

14 000

8000

12 592
8243

8302

2015. g.

12 396

12 357
8192

2016. g.

2017. g.

Informācijas avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
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2. I E D Z Ī V OTĀ J I , N O D A R B I N ĀT Ī B A , UZ Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A
Jauniešu nodarbinātības veicināšanai
Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2017. gadā līdzfinansēja darba algu Jūrmalā deklarētajiem jauniešiem vecumā no
15 līdz 25 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Darba algas
līdzfinansējums 50% no valstī noteiktās minimālās algas paredzēts jaunietim vienam mēnesim laika periodā no
1. jūnija līdz 30. augustam, savukārt 50% tiek segti no darba devēja līdzekļiem. Kopumā 2017. gadā pašvaldība
līdzfinansēja darba algu 48 jauniešiem, kuri deklarēti Jūrmalā, un šādi atbalstīja septiņus uzņēmumus.
Jūrmalā zemāks bezdarba līmenis
Nodarbinātības jomā situācija Jūrmalā 2017. gadā bija stabila un bezdarba līmeņa rādītāji saglabājās gandrīz
tādi paši kā 2016. gadā; bezdarba līmenis Jūrmalā bija ievērojami zemāks nekā vidēji Latvijā. Saskaņā ar Centrālās
statistikas pārvaldes datiem bezdarba līmenis Latvijā 2017. gadā bija 8,7%.
Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka Jūrmalā bezdarba līmenis turpina samazināties. 2017. gadā
bezdarba līmenis Jūrmalā bija 3,6% (2016. gadā – 6,3%), tikmēr valstī kopumā bezdarba līmenis bija 5%. Lai arī
kūrortpilsētas specifikas dēļ iedzīvotāju nodarbinātībai Jūrmalā ir sezonāls raksturs, bezdarba līmenis 2017. gada
31. oktobrī (3,6%) bija gandrīz tāds pats kā 2017. gada 30. jūnijā – 3,7%. 2017. gadā visvairāk bezdarbnieku bija
vecumā no 55 līdz 59 gadiem (170 bezdarbnieki), vismazāk – vecumā no 15 līdz 19 gadiem (seši bezdarbnieki)
un vecumā no 20 līdz 24 gadiem (60 bezdarbnieki).
Noturīgais bezdarba līmeņa samazinājums Jūrmalā liecina par to, ka pilsētas pašvaldība pastāvīgi strādā, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un nodarbinātību.
Vakanču gadatirgus
Nodarbinātības veicināšanai pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība rīkoja vakanču gadatirgu. 2017. gadā
tajā piedalījās gandrīz 30 uzņēmumu, kas piedāvāja kopumā vairāk nekā 400 darbavietu Jūrmalā un tās apkārtnē.
Vakanču gadatirgu apmeklēja aptuveni 1000 interesentu, un lielākā daļa darba meklētāju vakances atrada.
Uzņēmējdarbības vide
Uzņēmējdarbības vide Jūrmalā ir cieši saistīta ar pilsētas kā piejūras kūrorta darbību, tās pamatu veido tirdzniecības
un pakalpojumu uzņēmumi. Jūrmalas pilsētas uzņēmumu galvenās nozares ir viesnīcas, spa, medicīnas, atpūtas un
izklaides pakalpojumi, kā arī tirdzniecība, kas kopumā veido 66% no pārstāvētajām nozarēm. Būtiska Jūrmalas
ekonomikas sastāvdaļa ir nekustamā īpašuma nozare. Pilsētā darbojas arī būvniecības, ceļu būves, nekustamā
īpašuma attīstīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumi u.c.
Pašvaldība ir izstrādājusi uzņēmējiem labvēlīgākus nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanai – uzņēmumiem tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi līdz 90% apmērā. Lielāko
atbalstu var saņemt ar kūrorta nozari saistītie uzņēmumi, veselības aprūpes centri, kempingi u. c. Šie atvieglojumi
saistīti ar tūrismu un kurortoloģiju kā vienu no svarīgākajām nozarēm Jūrmalas attīstībā. Uzņēmējiem ir atvieglots
tirdzniecības atļauju saņemšanas process pašvaldībā, samazinot iesniedzamo dokumentu skaitu.
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2017. gadā Jūrmalā bija 79,81, un tas ir vairāk nekā
citās lielajās pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī –, bet mazāk nekā vidēji Pierīgas reģionā,
Rīgā un vidēji Latvijā.
Jūrmalā 2017. gadā reģistrēti 267 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 468; 2016. gadā attiecīgi 288 un 395 uzņēmumi.
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Lielākie uzņēmumi Jūrmalā
Saskaņā ar «Lursoft» datubāzes datiem uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu vidū ir kūrorta rehabilitācijas centrs
SIA «Sanare – KRC Jaunķemeri», pašvaldībai piederošs siltumenerģijas ražošanas un piegādes uzņēmums
SIA «Jūrmalas siltums», pašvaldības kapitālsabiedrība SIA «Jūrmalas slimnīca», spa viesnīca un konferenču
centrs «Hotel Jūrmala Spa», bērnu rotaļu laukumu ražotājs SIA «Jūrmalas mežaparki», ūdens atrakciju parks
SIA «Akvaparks».
Pielikumā Nr. 1 – uzņēmumi Jūrmalā ar lielāko apgrozījumu līdz 2017. gada 31. decembrim

Ārvalstu tiešās investīcijas
Saskaņā ar «Lursoft» datiem uzkrāto ārvalstu investīciju apjoms Jūrmalas uzņēmumos 2017. gadā sasniedzis
64,95 miljonus eiro. Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes ziņā Jūrmala ieņem devīto vietu citu Latvijas pašvaldību vidū.
Lielākais uzkrāto ārvalstu investīciju apjoma pieaugums 2017. gadā bija Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Ķekavas novadā
un Salaspils novadā.
Pārskata gadā Jūrmalas uzņēmumos reģistrēti 127 ārvalstu tiešo investīciju ieguldīšanas gadījumi, tādējādi reģistrēto
ārvalstu tiešo investīciju ieguldīšanas gadījumu skaita ziņā Jūrmalas pašvaldība ir otrajā vietā pēc Rīgas.
Pašvaldība ik gadu piedalās vidēji 20 starptautiskās tūrisma nozares (veselības tūrisms, darījumu tūrisms u. c.) izstādēs
un gadatirgos, aicinot līdzi uzņēmējus, kuru piedāvājums arī tiek pārstāvēts šajās izstādēs, organizē un līdzfinansē
nacionāla un starptautiska mēroga pasākumus, līdzdarbojas konferenču organizēšanā, tādējādi veicinot tūrisma
attīstību un uzņēmēju sniegto pakalpojumu izmantošanu.
Piešķirti granti uzņēmumiem
2017. gadā Jūrmalas pilsētā darbu sāka Biznesa inkubators. Tā mērķis ir atbalstīt jaunu konkurētspējīgu komersantu
izveidi un attīstību Jūrmalas administratīvajā teritorijā, nodrošinot uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas,
apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu
līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām. Jūrmalas Biznesa inkubatora darbības teritorija ir Kandavas novads,
Jaunpils novads, Tukuma novads, Engures novads, Jūrmala, Babītes novads, Mārupes novads, Olaines novads,
Ķekavas novads un Baldones novads. Kopš Jūrmalas Biznesa inkubatora atklāšanas pirmsinkubācijas pakalpojumus
jau ir saņēmuši 28 potenciālie uzņēmēji, biznesa inkubatora pakalpojumus un atbalstu šobrīd saņem 21 jaunais
uzņēmējs gan no Jūrmalas pilsētas, gan citām inkubatora darbības teritorijā esošajām pašvaldībām.
2017. gadā Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar AS «SEB Banka», Olaines novada pašvaldību un Mārupes
novada domi uzsāka jaunas grantu (mērķfinansējuma) programmas «(Ie)dvesma» īstenošanu un organizēja pirmo
biznesa ideju konkursu. Jūrmalas pilsēta grantu programmas pirmajā sezonā piešķīra divus grantus par kopējo
summu 10 000 eiro.
Izveidoti skolēnu mācību uzņēmumi
2017. gadā Jūrmalas pilsētas dome noslēdza līgumu ar biedrību «Junior Achievement Latvija» (JAL) par 14 Jūrmalas
izglītības iestāžu dalību programmā, kuras galvenais darbības virziens ir skolēnu mācību uzņēmumu veidošana.
Programmas mērķis ir veicināt skolēnu interesi par uzņēmējdarbību un uzņēmējspēju attīstīšanu. Jūrmalas pilsētas
pašvaldība šīm izglītības iestādēm sedz dalības maksu programmā. Līdz 2017. gada 31. decembrim bija reģistrēti
septiņi uzņēmumi. Tas liecina par jauniešu interesi iesaistīties, un paredzams, ka nākamajā mācību gadā dibināto
uzņēmumu skaits pieaugs.
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Jūrmalas pilsētas pašvaldības veiksmīgai sadarbībai ar pilsētas uzņēmējiem nozīmīgs atbalsts ir Jūrmalas Uzņēmēju
konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir 20 dažādu uzņēmējdarbības nozaru – tirdzniecības, kokapstrādes,
kūrortārstniecības, ēdināšanas, izklaides un citu tūrisma pakalpojumu jomu – pārstāvji. Padome pārstāv uzņēmēju
intereses Jūrmalā un konsultē Jūrmalas pilsētas domi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas jautājumos. Uzņēmēju
konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai pašvaldībā.
Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvā padome
Jūrmalas pilsētas pašvaldība organizē informatīvus pasākumus Jūrmalas uzņēmējiem, sniedzot iespējas iegūt
informāciju par aktualitātēm uzņēmējdarbībā, par Eiropas Savienības (ES) fondu apguves iespējām, kā arī uzzināt
labās prakses piemērus. 2017. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība iesaistīja Uzņēmēju konsultatīvo padomi Tūrisma
attīstības rīcības plāna 2018.–2020. gadam izstrādē. Uzņēmēji sniedza priekšlikumus par plānotajām rīcībām
iekļaušanai rīcības plānā.
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Saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» pilsētas pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības – 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 iestādes
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir izveidotas 42 iestādes, to skaitā 30 pirmsskolas, vispārējās, vidējās, speciālās,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa, Labklājības
pārvalde, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde «Sprīdītis», Jūrmalas
pilsētas muzejs, Jūrmalas pilsētas Centrālā bibliotēka, Jūrmalas Kultūras centrs, Jūrmalas ostas pārvalde, Jūrmalas
pilsētas pašvaldības iestāde «Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs», Jūrmalas Sporta
servisa centrs un Jūrmalas kapi.
Pašvaldības kapitālsabiedrības
Atsevišķu funkciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas dome ir izveidojusi kapitālsabiedrības; Jūrmalas pilsētas dome
ir kapitāla daļu turētāja septiņās pašvaldības kapitālsabiedrībās (SIA «Jūrmalas ūdens», SIA «Jūrmalas siltums»,
SIA «Dzintaru koncertzāle», SIA «Jūrmalas gaisma», SIA «Jūrmalas slimnīca», PSIA «Kauguru veselības centrs»,
PSIA «Veselības un sociālās aprūpes centrs «Sloka»» un SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»».
Par pašvaldības ieguldījumiem kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrību darbu 2017. gadā – pārskata 48. lpp.

Pārstāvniecība biedrībās
Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir pārstāvēta biedrībās «Latvijas Lielo pilsētu asociācija», «Latvijas Pašvaldību mācību
centrs», «Latvijas Kūrortpilsētu asociācija», «Latvijas Pašvaldību savienība», «Partnerība laukiem un jūrai» un nodibinājumā
«Rīgas reģiona attīstības aģentūra».
Konsultatīvās padomes
Sabiedrības līdzdalības iespējas un iesaisti nodrošina konsultatīvās padomes. Pārskata gadā pašvaldībā darbojās
Kultūras konsultatīvā padome, Uzņēmēju konsultatīvā padome, Sabiedriskā padome, Izglītības padome un Jūrmalas
pilsētas Jauniešu dome.
Jūrmalas pilsētas domes vadības sastāvs 2017. gadā
Domes priekšsēdētājs:
Gatis Truksnis – līdz 2017. gada 13. janvārim un no 2017. gada 19. jūnija
Rita Sproģe – no 2017. gada 13. janvāra līdz 2017. gada 19. jūnijam
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks:
Rita Sproģe – līdz 2017. gada 13. janvārim un no 2017. gada 19. jūnija
Jānis Lediņš – no 2017. gada 13. janvāra līdz 2017. gada 19. jūnijam
Ņikita Ņikiforovs – no 2017. gada 19. jūnija (priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas jautājumos)
2017. gada 3. jūnijā Latvijas pašvaldībās notika republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.
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Jūrmalas pilsētas domes deputātu sastāvs
no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada pašvaldību vēlēšanām
Gatis Truksnis – ievēlēts no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Rita Sproģe – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Anita Adijāne – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Irēna Kausiniece – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Jānis Lediņš – ievēlēts no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Ligita Maziņa – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Dace Riņķe – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Iveta Blaua – ievēlēta no partijas «Vienotība»
Juris Visockis – ievēlēts no partijas «Vienotība»
Gunta Liepiņa – ievēlēta no partijas «Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»»
Karina Siņkeviča – ievēlēta no politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs»
Boriss Doņņikovs – ievēlēts no politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs»
Larisa Loskutova – ievēlēta no politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs»
Arnis Ābelītis – ievēlēts no partijas «Tev, Jūrmalai»
Mārtiņš Stulpiņš – ievēlēts no partijas «Tev, Jūrmalai»
Jūrmalas pilsētas domes deputātu sastāvs
pēc 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām
Gatis Truksnis – ievēlēts no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Rita Sproģe – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Anita Adijāne – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Irēna Kausiniece – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Jānis Lediņš – ievēlēts no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Dace Riņķe – ievēlēta no partijas «Zaļo un Zemnieku savienība»
Elizabete Krivcova – ievēlēta no partijas «Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»»
Larisa Loskutova – ievēlēta no partijas «Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»
Ņikita Ņikiforovs – ievēlēts no partijas «Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»»
Rolands Parasigs-Parasiņš – ievēlēts no partijas «Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»».
Andris Čuda – ievēlēts no partijas «Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»»
Dagmāra Beitnere-Le Galla – ievēlēta no partijas «Tev, Jūrmalai!»
Mārtiņš Stulpiņš – ievēlēts no partijas «Tev, Jūrmalai!»
Uldis Kronblūms – ievēlēts no partijas «Tev, Jūrmalai!»
Arnis Ābelītis – ievēlēts no partijas «Tev, Jūrmalai!» līdz 2017. gada 20. jūlijam*
Guntis Grūba – ievēlēts no partijas «Tev, Jūrmalai!» pēc 2017. gada 20. jūlija
*Pamatojoties uz Arņa Ābelīša iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu,
2017. gada 20. jūlijā deputāta pilnvaras beidzās.
2017. gada 4. augustā no partiju apvienības «Tev, Jūrmalai!»/«Jaunā konservatīvā partija»
deputāta Arņa Ābelīša vietā stājās deputāts Guntis Grūba.
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Pārskats par domes sēžu un pieņemto lēmumu skaitu
Laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim notikusi 21 domes sēde, tajā skaitā 10 ārkārtas sēdes.
Gads

Sēžu skaits

Lēmumi

Nolikumi

Saistošie noteikumi

Noteikumi

Instrukcijas

2017. gads

21

613

33

39

3

1

2016. gads

19

695

64

49

5

1

Pārskats par pastāvīgajām komitejām 2017. gadā
2017. gada sākumā Jūrmalas pilsētas domē darbojās astoņas pastāvīgās deputātu komitejas: Attīstības un vides
jautājumu komiteja, Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komiteja, Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras
jautājumu komiteja, Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja, Kūrorta un tūrisma jautājumu komiteja, Revīzijas un
kontroles jautājumu komiteja un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja.
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 19. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 23 «Grozījumi Jūrmalas
pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 «Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums»» un Jūrmalas
pilsētas domes 2017. gada 19. jūnija lēmumu Nr. 324 «Par pastāvīgajām deputātu komitejām» tika izveidotas astoņas
pastāvīgās deputātu komitejas: Attīstības un vides jautājumu komiteja, Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu
komiteja, Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja, Pilsētsaimniecības un drošības komiteja, Sociālo, veselības un integrācijas
jautājumu komiteja, Transporta un mājokļu jautājumu komiteja, Tūrisma un kurortoloģijas komiteja.
Lai optimizētu jautājumu izskatīšanu vairākās komitejās, tika rīkotas arī apvienoto komiteju sēdes.
l Attīstības un vides jautājumu komitejā 2017. gadā notikušas 20 sanāksmes, kurās izskatīti 274 jautājumi.
l Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejā notikušas piecas sēdes, izskatīti 44 jautājumi.
l Finanšu komitejā notikušas 10 sēdes, izskatīti 58 jautājumi.
l Izglītības un kultūras jautājumu komitejā notikušas 20 sēdes, izskatīti 283 jautājumi.
l Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā notikušas 17 sēdes, izskatīts 71 jautājums.
l Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejā notikušas sešas sēdes, izskatīti 12 jautājumi.
l Pilsētsaimniecības un drošības komitejā notikušas astoņas sēdes, izskatīti 43 jautājumi.
l Revīzijas un kontroles komitejā notikušas piecas sēdes, izskatīti 39 jautājumi.
l Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā notikušas 16 sēdes, izskatīti 120 jautājumi.
l Transporta un mājokļu jautājumu komitejā notikušas deviņas sēdes, izskatīti 60 jautājumi.
l Tūrisma un kurortoloģijas komitejā notikušas 10 sēdes, izskatīti 20 jautājumi.
l Apvienoto komiteju astoņās sēdēs izskatīti 32 jautājumi.
Izmaiņas domes un pašvaldības struktūrā
Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 «Jūrmalas pilsētas pašvaldības
nolikums» 2017. gadā veikti grozījumi, kas noteica izmaiņas domes un pašvaldības struktūrā.
Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 13 «Grozījumi Jūrmalas
pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 «Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums»», tika
paplašināta lēmējvaras struktūra, izveidojot divas jaunas komisijas, likvidēta viena komisija.
Izveidota Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisija, kas izvērtē Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā esošajām dzīvojamajām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas
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ierosinājumus, pieņem lēmumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas
uzsākšanu, izstrādā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas
priekšlikumus, kā arī sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektus šajos jautājumos.
Izveidota Pašvaldības atbalsta personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisija,
kuras uzdevums ir izvērtēt pabalsta saņēmēja pretendentus saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem.
Atbilstīgi iepriekš minētajiem saistošajiem noteikumiem un ar Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13. marta lēmumu
Nr. 108 «Par Jūrmalas pilsētas domes Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu» likvidēta Sociālās palīdzības komisija.
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 37 «Grozījumi Jūrmalas
pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 «Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums»»
izveidota Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisija, kuras uzdevums ir būvju kultūrvēsturiskās
vērtības noteikšana vai atkārtota novērtēšana atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmumam, būves īpašnieka vai
tiesiskā vadītāja iesniegumam. Pēc veiktajām izmaiņām Jūrmalas pilsētas domē bija 25 komisijas, kuru sastāvā strādā
domes deputāti un administrācijas darbinieki.
Pielikumā Nr. 2 – Jūrmalas pilsētas domes struktūra uz 2017. gada 31. decembri. Lēmējvara
Pielikumā Nr. 3 – Jūrmalas pilsētas domes struktūra uz 2017. gada 31. decembri. Izpildvara

Izmaiņas izpildvaras struktūrā
Pārskata gadā tika precizēta pašvaldības izpildvaras struktūra, reorganizējot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un
biznesa plānošanas nodaļu un izveidojot Stratēģiskās plānošanas nodaļu un Uzņēmējdarbības attīstības nodaļu.
Reorganizācija veikta, lai nodalītu divu atšķirīgu darbības jomu attīstību, kā arī pilnveidotu esošo darba organizāciju
un kontroles sistēmu.
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 9. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 22 «Grozījumi Jūrmalas pilsētas
domes 2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 «Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums»», lai vienkāršotu
un paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu, pašvaldības izpilddirektoram tika deleģētas tiesības pieņemt lēmumu
par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu,
kā arī lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai labprātīgu izpildi.
Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 19. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 23 «Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 «Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums»» izveidots domes
priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības politikas jautājumos amats un pašvaldības izpilddirektora vietnieka amats.
Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas jautājumos pilda pienākumus domes priekšsēdētāja
uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus nolikumā paredzētajos gadījumos, pārrauga un koordinē pilsētas attīstības
politikas jautājumus. Domes izpilddirektora vietnieks pilda domes izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā.
Personāls
Jūrmalas pilsētas domes administrācijā uz 2017. gada 31. decembri strādāja 297 nodarbinātie, 2016. gadā –
300 nodarbinātie, tajā skaitā deputāti. Vislielākais domes administrācijā nodarbināto īpatsvars bija vecumā no
31 līdz 45 gadiem – 118 nodarbinātie, vecumā no 46 līdz 55 gadiem – 89 nodarbinātie, no 56 līdz 65 gadiem –
42 nodarbinātie, vecumā no 20 līdz 30 gadiem – 28 nodarbinātie un vecumā virs 66 gadiem – 20 nodarbinātie.
No 297 Jūrmalas pilsētas domes administrācijā nodarbinātajiem 251 darbiniekam ir augstākā izglītība, 24 – vidējā
speciālā vai profesionālā, 18 darbiniekiem ir vidējā izglītība un četriem darbiniekiem pamatizglītība.
Jūrmalas pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 2017. gada beigās strādāja 2707 darbinieki, 2016. gadā – 2726.
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Izstrādājot Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2017. gadam,
tika izvirzīts uzdevums saglabāt esošos pašvaldības noteiktos atvieglojumus,
sociālās garantijas un sociālos pabalstus Jūrmalas iedzīvotājiem:
l nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu skolēniem, studentiem un pensijas vecuma cilvēkiem;
l nodrošināt bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem, kuri apmeklē pašvaldības
izglītības iestādes;
l nodrošināt ar finanšu resursiem plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī;
l nodrošināt, lai netiktu samazinātas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pašvaldības iedzīvotājiem.
Lai īstenotu Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.–2020. gadam,
paralēli tika noteiktas šādas prioritātes:
l sagatavošanās ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu ieviešanai;
l pedagogu atlīdzības reformas nodrošināšana pašvaldībā;
l veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem;
l izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība;
l augstas kvalitātes kultūras pasākumu pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrības daļai;
l kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība;
l starptautiski nozīmīgu pasākumu atbalsts ar mērķi veicināt Jūrmalas pilsētas kā kūrorta attīstību;
l informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets 2016.–2018. gadā (EUR)
Rādītāji

2016. gada izpilde

2017. gada izpilde

2018. gadam
apstiprinātais budžets

Atlikums gada sākumā

12 265 481

10 080 291

10 327 692

Ieņēmumi

73 546 508

78 255 465

81 379 633

Saņemtie kredīti

6 510 756

2 868 089

4 097 729

Izdevumi

74 235 078

72 571 811

90 435 156

Pamatkapitāla
palielinājums pašvaldības
komercsabiedrībās

1 825 949

134 615

12 000

Atdotie kredīti

6 185 650

5 402 378

4 845 962

Atlikums gada beigās

10 080 291

13 090 818

2 511 936
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa

Pielikumā Nr. 4 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets 2017. gadā
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Pašvaldības saistības un garantijas
Kopējais pašvaldības saistību apjoms 2017. gadā bija 7 099 935 eiro jeb 12,4% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pielikumā Nr. 5 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību un garantiju apjoms 2016.–2018. gadā

Valsts budžeta transferti
2017. gadā valsts budžeta transferti apstiprināti 12 692 174 eiro apmērā, bet kopumā saņemti 12 619 698 eiro
apmērā.
Lielākā daļa valsts mērķdotāciju paredzētas vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu no piecu gadu
vecuma apmācības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Saņemta arī valsts mērķdotācija pašvaldības speciālajai internātskolai bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem, profesionālās ievirzes sporta, mūzikas un mākslas izglītības programmu finansēšanai, pamatizglītības
iestādes skolēnu ēdināšanai, pašvaldību autoceļiem/ielām, bezmaksas pasažieru regulārajiem pārvadājumiem
autobusos un ēkas restaurācijai un atjaunošanai Jūrmalā, Pils ielā 1.
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums
2017. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība saņēma ziedojumus 1744 eiro apjomā (atlikums uz 2017. gada 1. janvāri –
5713 eiro), no kuriem izlietoti 5724 eiro. Naturālā veidā Jūrmalas pilsētas pašvaldība saņēma ziedojumus
15 896 eiro apjomā.
Pielikumā Nr. 6 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārskats par 2017. gadā saņemtajiem, izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

Pašvaldības un ES finansētie projekti
Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā īstenoti vai pabeigti 84 projekti, no kuriem 35 ir izglītības iestāžu un
kultūras iestāžu īstenoti projekti, kas finansēti no valsts programmām, piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas
Savienības programmām, piemēram, «Erasmus+». Pašvaldībai projektu īstenošanai piesaistīts ārējais finansējums
1,34 miljonu eiro apjomā. No tiem nozīmīgākie ir Kohēzijas fonda (KF) projekts «Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība,
IV kārta», Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti «Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti
un bērniem» un «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā».
2017. gada 9. jūnijā tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums par darbības programmas «Izaugsme un
nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas» projekta «Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta» īstenošanu.
Projekta IV kārtas plānotais finansējums ir 47 069 624 eiro, kur KF finansējums ir 23 980 094 eiro, SIA «Jūrmalas
ūdens» līdzfinansējums un finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai kopā – 23 089 530 eiro. 2017. gadā projektā apgūts finansējums 1,05 miljonu eiro apmērā. 2017. gadā nodoti ekspluatācijā izbūvētie ūdens apgādes un
kanalizācijas tīkli Buļļuciemā. Tāpat pārskata gadā norisinājās darbs pie būvprojekta izstrādes ūdens un kanalizācijas
tīklu izbūvei Priedaines–Majoru rajonā un Majoru–Vaivaru rajonā Jūrmalā, pārskata gada nogalē tika izsludināts
būvniecības konkurss par ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu Jūrmalā.
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pārskata periodā tika sākta projekta «Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem» īstenošana. Projektā tiek attīstīti un pilnveidoti sabiedrībā balstīti pakalpojumi
cilvēkiem ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt. 2017. gadā tika izvērtētas cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības, izstrādāti individuāli sociālās aprūpes vai sociālas rehabilitācijas plāni un tiks veikta atbilstošu
sociālo pakalpojumu ieviešana. Tika izvērtētas arī bērnu, kuri atrodas pašvaldības sociālās aprūpes centrā «Sprīdītis»,
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kā arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzības un tiks ieviesti atbilstoši pakalpojumi. Projekts tiks īstenots līdz
2022. gada beigām. Projekta kopējās izmaksas ir 1 602 232 eiro, tajā skaitā ESF līdzfinansējums ir 777 580 eiro, valsts
budžeta dotācija – 137 220,00 eiro, pašvaldības finansējums – 687 432 eiro.
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pārskata periodā tika īstenots projekts «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Jūrmalā». Projektā tiek īstenoti daudzi slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi
dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, fizioterapeita konsultācijas skolēniem, izglītojoši pasākumi veselīga uztura
paradumu un fizisko aktivitāšu veicināšanai, garīgās veselības veicināšanas un citi tematiski pasākumi. Projekts tiks
īstenots līdz 2019. gada beigām. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 583 435 eiro, tajā skaitā ESF līdzfinansējums ir
488 455 eiro, valsts budžeta dotācija – 86 198 eiro, pašvaldības finansējums – 8782 eiro.
Pārskata periodā ir pabeigta divu un uzsākta viena Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēta
projekta īstenošana, veicot ieguldījumus publiski pieejamu teritoriju infrastruktūras pilnveidē, veicinot ietekmes uz vidi
un klimata pārmaiņām mazināšanu, dabas resursu ilgstošu saglabāšanu. Projekta «Antropogēnās slodzes un klimata
pārmaiņu mazināšana, izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās
uz jūras pludmali» īstenošanas rezultātā piecās izejās uz jūras pludmali – Pumpuros, Mellužos, Vaivaros, Kauguros
un Jaunķemeros – ir uzstādītas 15 ar saules un vēja enerģiju darbināmas autonoma apgaismojuma laternas, kā arī īstenoti
pasākumi krasta kāpu smilšu nostiprināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 93 260,56 eiro, no tām EJZF līdzfinansējums
ir 83 934,49 eiro.
Projekta «Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā «Lielupes grīvas pļavas», izveidojot trīs labiekārtotas
peldvietas pie Lielupes» īstenošanas rezultātā ir izveidotas trīs labiekārtotas atpūtas vietas – peldvietas
pie Lielupes
Priedainē, Majoros un Dubultos. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 184 924 eiro,
no tām EJZF līdzfinansējums ir 146 503 eiro. Savukārt projekta «Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība,
veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu» īstenošanas rezultātā 2018. gadā tiks pārbūvētas
autostāvvietas pie Jūrmalas brīvdabas muzeja, atjaunoti elektrotīkli un atjaunots muzeja eksponāts – dēļu zāģējamā
iekārta. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 138 946 eiro, no tām EJZF līdzfinansējums ir 106 431 eiro. Pārskata
periodā Jūrmalas pilsētas domē ir sagatavotas un tālākai izvērtēšanai iesniegtas vairākas nozīmīgu infrastruktūras
investīciju projektu ieceres.
l Sadarbībā ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām ir izstrādāts kopprojekts «Jaunu dabas un kultūras
tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē». Projektā paredzēts veikt ieguldījumus reģionam
nozīmīgu dabas un kultūras mantojuma objektu, to skaitā Mellužu estrādes kompleksa un Ķemeru ūdenstorņa,
atjaunošanā, sekmējot šo objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējā ekonomikas struktūrā.
Projekta īstenošana plānota līdz 2020. gadam; kopējās plānotās izmaksas ir 7 096 235 eiro, no tām Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 3 140 000 eiro.
l Projektā «Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–
Dzintaros» paredzēts izbūvēt jaunas pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būves (Rīgas iela un Plūdu iela), lai
novērstu krasta atkāpšanos (privāto un pašvaldības nekustamo īpašumu noskalošanu un zaudēšanu), mazinātu
upes straumes ietekmi un aizsargātu pilsētas centra šaurāko vietu (Klints iela–Rīgas iela) no noskalošanās. Projekta
īstenošana plānota līdz 2020. gadam; kopējās plānotās izmaksas ir 4 152 014 eiro, no tām ERAF līdzfinansējums
ir 3 230 000 eiro.
l Projektā «Apvedceļa Kauguri–Sloka izbūve Jūrmalā (I kārta, pieslēgums A10/E22)» paredzēta jauna ceļa
būvniecība no autoceļa A10/E22 līdz Ventspils šosejai, lai sasaistītu pilsētas infrastruktūru ar TEN-T pamattīklu,
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l

kas nepieciešams, lai novērstu pārrāvumus pilsētas infrastruktūrā un veidotu alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas
transportam. Projekta īstenošana plānota līdz 2022. gadam; kopējās plānotās izmaksas ir 3 400 000 eiro, no tām
KF līdzfinansējums ir 2 890 000 eiro.
Pārskata periodā ir iesniegti un apstiprināti divi vērienīgi centralizētās siltumapgādes energoefektivitātes
paaugstināšanas projekti «Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos» un «Siltumapgādes
pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā». Īstenojot projektus, plānots paaugstināt
siltumenerģijas ražošanas un centralizētās siltumapgādes efektivitāti Dubultos, Bulduros un Kauguros. Projektus
paredzēts sākt 2018. gadā un pabeigt ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim. Projektu kopējās izmaksas ir 7 985 128 eiro, no tām KF līdzfinansējums ir 2 626 632 eiro, pārējās projektu izmaksas tiek segtas no
SIA «Jūrmalas siltums» līdzekļiem.
Pielikumā Nr. 7 – ārējo finanšu instrumentu līdzfinansēti projekti Jūrmalā 2017. gadā
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Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta izpilde 2017. gadā ieņēmumos bija 78 255 465 eiro, kas ir par
4 708 957 eiro vairāk nekā 2016. gadā; izdevumos – 72 571 811 eiro, kas ir par 1 663 267 eiro mazāk nekā
2016. gadā. 2018. gadam plānotais budžets ieņēmumos ir 81 379 633 eiro, izdevumos – 90 435 156 eiro.

Jūrmalas pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumi
Transferti un ārvalstu
finanšu palīdzība 16,1%

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi 2,0%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
61,7%

Nenodokļu ieņēmumi 6,1%

Pārējie nodokļu ieņēmumi 0,4%
Nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokļiem 2,2%

Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi 7,1%

Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām 4,4%

Ieņēmumu veids

2017. gada izpilde (EUR)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

48 284 983

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

3 448 592

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

5 586 412

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

1 688 373

Pārējie nodokļu ieņēmumi

296 033

Nenodokļu ieņēmumi

4 752 178

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 563 613

Transferti un ārvalstu finanšu palīdzība

12 635 281

Kopā

78 255 465
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa
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Nodokļu ieņēmumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodokļu ieņēmumi 2017. gadā bija 59 304 393 eiro; salīdzinājumā ar 2016. gadu tie
palielinājušies par 1 758 198 eiro.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija būtiskākā pašvaldības ieņēmumu daļa, kas atskaitījumu veidā tika saņemta no
Valsts kases. 2017. gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija 81,4% no visiem pašvaldības nodokļu ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa 2017. gada plāna izpilde bija 10 723 377 eiro. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi iekasēti 5 586 412 eiro apjomā.
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 37 «Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību» 2017. gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
19 161 nodokļa maksātājam par kopējo summu 3 293 726 eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 25–90%
apmērā piešķirti kopumā 20 iedzīvotāju grupām, tajā skaitā iedzīvotājiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Jūrmalas
administratīvajā teritorijā līdz 2016. gada 31. decembrim, tika noteikts atvieglojums 70% apmērā no aprēķinātā pilnā
nodokļa par zemes īpašumiem.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju skaits 2017. gadā – 29 304.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kontu skaits – 64 075, tajā skaitā:
l par zemi – 31 227 (2016. gadā – 30 767; pieaugums par 460 vienībām);
l par mājokli un nedzīvojamām ēkām – 32 848 (2016. gadā – 32 540; pieaugums par 308 vienībām).
Ieņēmumos no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un mājokļiem pārskata gadā iekasēti 5 136 965 eiro.
2017. gadā iekasēti nekustamā īpašuma nodokļa parādi 1 068 007 eiro, tajā skaitā:
l nekustamā īpašuma nodokļa parādi par zemi –386 470 eiro;
l nekustamā īpašuma nodokļa parādi par mājokli un nedzīvojamām ēkām – 681 537 eiro.
Ieņēmumos no azartspēļu nodokļa 2017. gadā iekasēti 193 788 eiro. Dabas resursu nodoklis iekasēts 102 245 eiro
apmērā.
Pielikumā Nr. 8 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodokļu ieņēmumi 2016.–2018. gadā

Nenodokļu ieņēmumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā 2017. gadā ieskaitīti nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem 6 315 791 eiro apjomā. Šo ieņēmumu lielāko īpatsvaru (44,8%) veidoja valsts (pašvaldību) nodevas
un kancelejas nodevas, no tiem 99,6% bija ieņēmumi no pašvaldības nodevām.
Pārskata gadā ieņēmumos no pašvaldības nodevām iekasēti 2 819 199 eiro.
l Pašvaldības nodevu ieņēmumos lielāko īpatsvaru (95,3%) veidoja nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša
režīma zonā; tā iekasēta 2 685 604 eiro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada datiem, 2017. gadā iekasēts par
570 819 eiro vairāk.
l Nodeva par būvatļaujas saņemšanu iekasēta 40 137 eiro apjomā.
l Ieņēmumi no nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskajās vietās bija 53 841 eiro, kas ir par
13 206 eiro vairāk nekā 2016. gadā.
l Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasēta 39 617 eiro apjomā.
l Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem bija 1 563 613 eiro.
l Valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšana, pārdošana un nodokļu pamatparāda kapitalizācija pašvaldības budžetu
papildināja par 1 553 162 eiro, un tas ir par 330 547 eiro vairāk nekā 2016. gadā. Iznomājot valsts un pašvaldības

19

4 .1. KO N S O L I D Ē TĀ B U D Ž E TA I E Ņ Ē M U M I
īpašumu, iegūti 546 023 eiro, kas ir par 115 458 eiro vairāk nekā 2016. gadā. 2017. gadā par pašvaldības īpašumu
pārdošanu tika saņemti 1 007 073 eiro, tajā skaitā par nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 46 – 401 270 eiro,
par nekustamo īpašumu Slokas ielā 6 – 260 190 eiro, par zemesgabalu Kļavu ielā 14 – 59 700 eiro.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām bija 700 993 eiro – saņemti maksājumi no citām pašvaldībām, kurās deklarētie
audzēkņi apmeklēja Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes, par 64 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un
452 skolēniem.
Pielikumā Nr. 9 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2016.–2018. gadā
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Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā bija 72 571 811 eiro; 2016. gadā – 74 235 078 eiro.
Vislielāko īpatsvaru Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumos pārskata gadā veidoja izdevumi izglītībai,
iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un ekonomiskajai darbībai. Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksāja
11 121 079 eiro, kas salīdzinājumā ar 2016. gadu ir par 747 625 eiro mazāk.
Pielikumā Nr. 10 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2016.–2018. gadā (pielikumā nosūtu)
Pielikumā Nr. 11 – neatkarīgu revidentu ziņojums par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017. gada konsolidēto finanšu pārskatu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības
konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2016.–2018. gadā (EUR)
Vispārējie vadības dienesti 2,9%

Sabiedriskā kārtība un drošība 2,5%
Sociālā aizsardzība 7,8%

Izlīdzināšanas fonds 15,3%

Veselība 0,4%

Ekonomiskā darbība 12,0%

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 12,6%
Izglītība 31,3%

Atpūta, kultūra un reliģija 9,3%

Vides aizsardzība 5,8%
Nozare

2017. gada izpilde (EUR)

Vispārējie valdības dienesti

2 111 484

Izlīdzināšanas fonds

11 121 079

Ekonomiskā darbība

8 713 015

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

9 136 447

Atpūta, kultūra un reliģija

6 740 426

Vides aizsardzība

4 214 334

Izglītība

22 748 873

Veselība

271 177

Sociālā aizsardzība

5 676 368

Sabiedriskā kārtība un drošība

1 838 608

Kopā

72 571 811
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa
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2017. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta prioritāte bija izglītība. Izglītības nozarei piešķirts vislielākais
finansējums – 22 748 873 eiro jeb aptuveni 30% no 2017. gada budžeta izdevumiem. Budžeta izdevumi šai
nozarei, salīdzinot ar 2016. gadu, samazinājušies par 1 057 890 eiro, tas ir, par 4,4%. Samazinājums galvenokārt
saistīts ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas «Atvase» daudzfunkcionālās sporta halles projektēšanu un
celtniecību 2016. gadā.
Iestādes un izglītojamie
Jūrmalas pašvaldības padotībā ir 30 izglītības iestādes, tajā skaitā viena speciālās izglītības iestāde un četras iestādes,
kas nodrošina profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas. Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina
izglītības iespējas gan valsts, gan mazākumtautību valodās, kā arī atbalsta speciālo un iekļaujošo izglītību.
Kopumā pārskata gadā izglītību Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs ieguva 6483 izglītojamie. Salīdzinājumam:
2016. gadā izglītojamo skaits bija 6512, savukārt 2015. gadā – 6504 izglītojamais. Izglītojamo skaits pēdējo trīs
gadu laikā nav būtiski mainījies; nedaudz pieaudzis pirmsskolas izglītības vecuma bērnu skaits.
2017. gadā tika licencētas divas tālmācības programmas Jūrmalas vakara vidusskolā – vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību
programma.

Izglītojamo skaits Jūrmalas pašvaldības
dibinātajās izglītības iestādēs
Izglītojamie

2015./2016. mācību gads

2016./2017. mācību gads

Izglītojamie kopā

6476

6489

6463

t. sk. skolas vecumā

4511

4501

4430

1965

1988

2033

pirmsskolas vecumā

2017./2018. mācību gads

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Jūrmalas Sporta skola

1025

1071

1073

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

407

425

413

Jūrmalas Mākslas skola

312

336

341

Interešu izglītība
Vispārizglītojošās skolas

2478

2315

2495

Jūrmalas Sporta skola

655

937

731

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

430

454

452

Jūrmalas Mākslas skola

302

379

259

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

0

17

12

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde

2017. gadā pašvaldības izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķīra
185 446 eiro, tajā skaitā no valsts saņemta mērķdotācija 60 254 eiro. Mācību grāmatu iegādei tika piešķirti
82 376 eiro, tajā skaitā no valsts saņemta mērķdotācija 38 238 eiro.
Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība apmaksāja ēdināšanu visiem pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem,
sākot no bērnudārza līdz pat 12. klasei. Ēdināšanas izdevumiem kopumā izlietots 1 841 968 eiro, tajā skaitā no valsts
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saņemta mērķdotācija 466 845 eiro. Tāpat visiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem tika nodrošinātas
braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā transportā 100% apmērā.
Naudas balvas skolēniem
Atbilstīgi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra nolikumam Nr. 3 «Nolikums par naudas balvu piešķiršanu
Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem» pārskata gadā naudas balvas piešķirtas 173 skolēniem – no
tiem 31 skolēns sevi apliecinājis eksakto un humanitāro mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu
konkursos, mākslā un sportā valsts un starptautiskā mērogā. Par audzēkņu teicamu sagatavošanu olimpiādēm un
sasniegumiem mācībās 30 pedagogiem tika pasniegti Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pateicības raksti. Pateicības
rakstu saņēma arī 38 Jūrmalas skolēni, kuri ieguvuši augstas vietas olimpiādēs pašvaldības mērogā. Naudas balvas
iedibinātas, lai motivētu skolēnus sasniegt augstus mācību rezultātus; atkarībā no mācību sasniegumiem naudas
balvas ir 70–250 eiro apmērā.
Interešu izglītība, konkursi, nometnes
Starpskolu pasākumiem, konkursiem, sacensībām interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā, izglītības iestāžu
darbinieku semināriem un konferencēm 2017. gadā izlietoti 126 293 eiro. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
izglītojamo dalībai sacensībās, sporta tērpu iegādei, treniņu procesa nodrošināšanai un materiāltehniskās bāzes
uzlabošanai, tajā skaitā sporta nometņu organizēšanai, piešķirti 91 943 eiro.
2017. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes piešķirto finansējumu organizētas četras vasaras dienas nometnes. Pašvaldības
līdzfinansējums deva iespēju 40 Jūrmalas bērniem piedalīties nometnēs bez maksas. Kopumā vasaras nometnēs
piedalījās 125 bērni.
Top jauna mūzikas skolas ēka
2017. gadā tika turpināta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ēkas būvniecība. Mūzikas vidusskolas jaunā ēka atrodas
Strēlnieku prospektā Dubultos, līdzās 2015. gadā uzbūvētajai Jūrmalas Mākslas skolai. Ēkai būs trīsarpus stāvu, tajā
būs kamerzāle ar amfiteātri, mācību klases, bibliotēka ar lasītavu, ģērbtuves māksliniekiem, kā arī ierakstu studija.
Ēkas būvniecību plānots pabeigt 2018. gada vasarā. Būvniecības izmaksas 2017. gadā bija 2 145 247 eiro.
Slēgta pirmsskolas iestāde
2017. gadā rekonstrukcijai tika slēgta pirmsskolas izglītības iestāde «Bitīte» un izglītojamie tika izvietoti citu izglītības
iestāžu telpās. Lai nodrošinātu vietas izglītojamajiem, kuri atrodas rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi «Bitīte»,
plānots veikt remontdarbus Mežmalas vidusskolas telpās Rūpniecības ielā un atvērt jaunu pirmsskolas grupu, kur
izglītojamos varētu uzņemt ar 2018. gada 1. septembri.
Skolu dalība starptautiskos projektos
Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 2017. gadā aktīvi iesaistījušās dažādos nacionāla mēroga un
starptautiskos projektos.
2017. gadā ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu tika atklāta sensorā (maņu) telpa Jūrmalas pirmsskolas izglītības
iestādē «Podziņa», kas nodrošina speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar redzes, dzirdes,
fiziskās attīstības, valodas attīstības un garīgās veselības traucējumiem, kā arī izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām.
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Telpa aprīkota ar dažādu maņu stimulējošām iekārtām izglītojamo pašregulācijas attīstīšanai, maņu stimulācijai un
sajūtu prasmju attīstīšanai.
2017. gadā Jūrmalas Valsts ģimnāzija ieguva «Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas» statusu, kas apliecina skolas
sadarbību ar Eiropas Parlamenta institūcijām, iesaistoties to organizētajās aktivitātēs. Pārskata gadā noslēdzās
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2014. gadā uzsāktais «Erasmus+» projekts «Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā
apziņa Eiropas kontekstā». Projektā piedalījās četri partneri – pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Beļģijas.
Projektā jaunieši ieguva plašāku informāciju par Eiropas dažādību pagātnē un šobrīd, kā arī tika izstrādāta informācijas
un komunikācijas tehnoloģijā balstīta metodoloģija, kas veicināja projektā iesaistīto skolēnu aktīvu līdzdalību mācību
procesā, kā arī jaunu prasmju un metodoloģiju apguvi pedagogiem.
Pumpuru vidusskolas izglītojamie turpināja 2014. gadā sākto ekonomiskās izglītības mācību programmas īstenošanu.
Skolēni ieguva praktiskās iemaņas mācību uzņēmumu dibināšanā. Skola iesaistījās arī dažādu projektu īstenošanā,
piemēram «Erasmus+» projektos «Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanas procesā», «Mācies zaļāk – pārbīdi klases
robežas» un «Nordplus» jauniešu izglītības programmas projektā «Veidosim nākotni», lai uzlabotu angļu valodas
un informācijas tehnoloģiju prasmes skolēniem un skolotājiem. Jūrmalas Alternatīvā skola piedalījās projektā «Junior
Achievement – Young Enterprise Latvija», kur skolēni uzlaboja zināšanas uzņēmējdarbībā, pārdošanas, prezentēšanas
un finanšu analīzes prasmes.
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola partnerībā ar Polijas un Turcijas skolām īstenoja «Erasmus+» projektu «Eiropas
galda klāšana», pētot un apgūstot dalībvalstu galda kultūru un ēšanas paradumus.
Vaivaru pamatskolā 2017. gadā izstrādāts un apstiprināts «Erasmus+» stratēģiskās partnerības skolu sadarbības projekts
«Autisks bērns vispārizglītojošajā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai».
Projektā piedalās un to īsteno partnerskolas no Velsas, Slovākijas, Igaunijas, Islandes un Latvijas. Projekta mērķis ir
izglītot pedagogus efektīvam darbam ar skolēniem ar autisma spektru. Projekta ilgums – no 2017. līdz 2019. gadam.
Vaivaru pamatskola pārskata gadā organizējusi arī četras dažādas vasaras diennakts nometnes, galvenokārt
bērniem ar invaliditāti.
Vairāki projekti jaunu zināšanu apguvei, prasmju attīstīšanai, metodisko materiālu izstrādei un labās prakses apmaiņai
īstenoti arī citās Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai pārskata gadā bija
9 136 447 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei, salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājušies par 2 134 428 eiro, tas ir,
par 30,5%. Izdevumu pieauguma pamatā ir ar investīciju plāna īstenošanu saistīti izdevumi.
Ieguldījumi 5,8 miljonu eiro apjomā veikti sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā būvniecībai – Mūzikas
vidusskolas būvniecībai un ēkas Centrālās bibliotēkas vajadzībām rekonstrukcijai. Pārskata periodā abu ēku
būvniecībai tika izlietoti 2 573 354 eiro.
Pārskata gadā pašvaldība ieguldīja līdzekļus 61,3 tūkstošu eiro apjomā ēkas Pils ielā 1, kur tiks veidots Zaļās atmodas
muzejs, restaurācijai un atjaunošanai; šim projektam piešķirta arī valsts budžeta mērķdotācija 897 000 eiro apmērā.
Ielu apgaismojuma tīklu attīstībai, tajā skaitā elektrisko tīklu renovācijai un ielu apgaismojuma ierīkošanai, 2017. gadā
pašvaldība ieguldīja 212 533 eiro.
Atklāts Gaismas parks
2017. gada decembrī Jūrmalā, Dzintaru mežaparkā, kas ir Jūrmalas iedzīvotāju un pilsētas viesu iecienīta atpūtas
vieta, tika atklāts jauns objekts – Gaismas parks. Parka teritorijā – bērnu rotaļu laukumos, priežu zaros un parka
apstādījumos, kā arī 33,5 metrus augstajā Dzintaru mežaparka skatu tornī – izvietoti gaismas dekori un objekti, kas
veidoti, izmantojot LED gaismu virtenes, kopumā 3,5 kilometru garumā. Dekori un objekti ziemas sezonā diennakts
tumšajā laikā ir izgaismoti dažādās krāsās. Lai arī Gaismas parks tika atklāts tikai decembrī, līdz gada beigām un
2018. gada sākumā to apmeklējuši vairāki desmiti tūkstošu apmeklētāju. Parks ir atvērts katru dienu, un ieeja tajā ir
bez maksas. Gaismas parka ierīkošanas izmaksas ir 102 096 eiro.
Labiekārtošana un tīrības uzturēšana
Jūrmalas kā kūrortpilsētas pamats ir zaļās teritorijas, kas svarīgas arī Jūrmalas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Šo teritoriju
uzturēšana ik gadu prasa ievērojamus finanšu resursus.
Pilsētas labiekārtošanas, apsaimniekošanas un mežsaimniecības darbu veikšanai, kas ietver ielu tīrīšanu, atkritumu
savākšanu, tīrības uzturēšanu pludmalē, publisko tualešu apsaimniekošanu, zaļo zonu un apstādījumu, kā arī bērnu
rotaļu laukumu uzturēšanu, pašvaldības budžetā 2017. gadā bija piešķirti 3 927 644 eiro. Ievērojami finanšu resursi –
279 597 eiro – tika iztērēti pludmales sakopšanas darbiem, savukārt 208 985 eiro izlietoti pašvaldības īpašumu
sakopšanai. Ievērojamus līdzekļus no pašvaldības budžeta prasa arī dzīvnieku uzturēšana patversmē, klaiņojošo
mājdzīvnieku izķeršana un bezsaimnieka dzīvnieku sterilizēšana – 2017. gadā šim mērķim kopumā iztērēti
113 195 eiro. Sabiedrisko tualešu apsaimniekošanai 2017. gadā izlietoti 458 904 eiro.
Jauni apstādījumi, vairāk soliņu
2017. gadā īstenotas jaunas aktivitātes: Jūrmalas mežos un kāpu zonā iestādītas 500 priedītes, sakopta priežu jaunaudze
gar Strēlnieku prospektu apmēram divu kilometru garumā. Apstādījumu paplašināšanai Majoru skvērā un četros rotācijas
apļos Kauguros, Talsu šosejā un Kolkas ielā (P 128) ierīkoti jauni viengadīgo puķu stādījumi kopumā 328 kvadrātmetru
platībā, pilsētas rotāšanai pie apgaismes stabiem Bulduros, Dzintaros, Kauguros un Ķemeros izvietoti vairāk nekā 60 jauni
puķu trauki, uz Dzintaru pārvada margām izvietotas vairāk nekā 50 jaunas puķu kastes.
Pilsētā papildus izvietoti jauni soliņi un atkritumu urnas Lienes ielā, Talsu šosejā, Raiņa ielā un Majoru muižā Konkordijas
ielā. Ierīkota jauna labiekārtota atpūtas vieta pie Slokas karjera Bažciemā, kur uzstādītas divas piknika nojumes ar galdu,
soliņiem un atkritumu konteineram, kā arī izvietotas informācijas zīmes.
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Pludmales labiekārtošana
Apmeklētāju ērtībām 2016. gadā pludmalē tika izvietoti 150 atpūtas soliņi, pārskata gadā izgatavoti un papildus
uzstādīti vēl 59 jauni pludmales soli. Pludmales sakopšanas darbi visā pludmalē 24 kilometru garumā peldsezonas
laikā tiek veikti katru dienu.
Iedzīvotāju iniciatīvas projekti
2017. gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai, tajā skaitā atpūtas
infrastruktūras atjaunošanai un izveidei, projektu konkursa veidā biedrības, nevalstiskās organizācijas un citas
iedzīvotāju apvienības īstenoja trīs iedzīvotāju iniciatīvas projektus, kam kopējais Jūrmalas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējums bija 10 732 eiro un biedrību pašu līdzfinansējums – 1994 eiro.
Pārskata gadā tika pabeigti divi iedzīvotāju iniciatīvas projekti. Daudzdzīvokļu nama Brīvības prospektā Bulduros
iekšpagalmā nomainīti trīs soliņi, iegādātas trīs atkritumu tvertnes, atjaunota atkritumu konteineru novietnes grīda
un jumta segums. Skrundas ielā Slokā pilnveidots par projekta līdzekļiem iepriekšējos gados izveidotais volejbola
laukums – atjaunota laukuma virskārta, uzstādīti pārvietojami statīvi volejbola tiesnešu darbam un izbūvēta tribīne
volejbola spēļu skatītājiem. Trešajā projektā daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā Jāņa Pliekšāna ielā Majoros tiek
veidots bērnu rotaļu laukums ar šūpolēm un slīdkalniņu; to plānots pabeigt līdz 2018. gada 1. jūnijam.
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms ekonomiskajai darbībai – pašvaldības teritorijas ceļu un ielu
infrastruktūras uzlabošanai, sabiedriskā transporta nodrošināšanai, pilsētas attīstības un mārketinga aktivitātēm,
kā arī citiem pašvaldības ekonomisko attīstību veicinošiem pasākumiem – pārskata gadā bija 8 713 015 eiro;
budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājušies par 1 601 408 eiro, tas ir, par 15,5%.
Modernizēta iebraukšanas caurlaižu iegāde un kontrole
2017. gadā veikti nozīmīgi ieguldījumi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras modernizēšanā.
Pārskata gadā tika modernizēta iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā caurlaižu iegādes un izsniegšanas sistēma –
izstrādāts e-pakalpojums, kas sniedz iespēju caurlaides pieteikt un nodevu samaksāt elektroniski. Tika automatizēta
iebraukšanas nodevas samaksas kontroles sistēma, kas ir integrēta gan ar iekšējām sistēmām – iebraukušo transportlīdzekļu
atpazīšanas sistēmu, taksometru licenču kartīšu uzskaiti, lietvedību, e-pakalpojumu portālu, grāmatvedību un
caurlaižu maksas automātiem, gan arī ar ārējām sistēmām. Iebraukšanas caurlaižu kontrole tiek veikta, izmantojot
arī fotofiksācijas ierīces, kas uzstādītas pie iebraukšanas punktiem. Tās fiksē pilsētā iebraukušo transportlīdzekļu
reģistrācijas numurus un salīdzina tos ar reģistrēto caurlaižu datubāzi. Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā
bez caurlaides 2017. gadā kopumā sastādīti 13 252 administratīvā pārkāpuma protokoli; 2016. gadā par dažādiem
normatīvo aktu pārkāpumiem, to skaitā par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez caurlaides, kopā sastādīti
1442 administratīvā pārkāpuma protokoli. Tas liecina, ka modernizētā caurlaižu iegādes un izsniegšanas sistēma
un kontroles sistēma ir uzlabojusi caurlaižu izsniegšanu un iebraukšanas kontroli. Iebraukšanas nodevas kontroles
sistēmas izveidei tika izbūvēti datu pārraides tīkli, nepieciešamā inženierbūvju infrastruktūra, izvietotas numuru
atpazīšanas videokameras, iegādāti datu apstrādes serveri un programmnodrošinājums.
Ieviesta Jūrmalas iedzīvotāja karte
Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju ērtībām 2017. gadā tika ieviesta Jūrmalas iedzīvotāja karte – personalizēta viedkarte,
uz kuras norādīts personas vārds, uzvārds, fotogrāfija, kartes derīguma termiņš, – kas apliecina Jūrmalas iedzīvotāja
statusu pašvaldībā. Jūrmalas iedzīvotāja karte sākotnēji darbojas kā sabiedriskā transporta braukšanas karte
atlaižu saņemšanai pilsētas maršrutu tīkla autobusos un skolēna apliecība. 2017. gadā Jūrmalas iedzīvotāja karte
izsniegta 8944 pensionāriem un 3. grupas invalīdiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Jūrmalas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā, un 4105 pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri izglītību iegūst pamata,
vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības programmās, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Iedzīvotāja kartes
ieviešana 2018. gadā tiks turpināta arī citām iedzīvotāju grupām. Plānots, ka Jūrmalas iedzīvotāja kartes īpašnieki
varēs saņemt arī dažādas citas priekšrocības un atvieglojumus.
Attīstīti Jūrmalas ostas pakalpojumi
2017. gadā Jūrmalas ostas pārvalde ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu sāka jaunas Igaunijas–
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu «Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā
un Latvijā». Projekta mērķis ir izveidot vienotu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras austrumu
piekrastē un Rīgas līcī Igaunijā un Latvijā un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi. Īstenojot projektu, tiks izveidota
peldošā piestātne, padziļināta Lielupes grīva un veikti dziļuma mērījumi visai Jūrmalas ostas akvatorijai, uzstādītas
navigācijas zīmes un viedā boja, kas nolasīs informāciju par laikapstākļiem jūrā. Projektu plānots realizēt līdz
2020. gada 31. maijam.
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Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana
Iedzīvotāju drošībai un satiksmes plūsmas uzlabošanai 2017. gadā tika pārbūvēts satiksmes mezgls Dubultos –
pārbūvēts Dubultu prospekts posmā no Slokas ielas līdz Kļavu ielai un Strēlnieku prospekts no Baznīcas ielas līdz
Ceriņu ielai. Izbūvēta papildu braukšanas josla, tādējādi nodrošinot divas braukšanas joslas Rīgas virzienā; atjaunots
gājēju celiņa segums, uzstādīts luksofors.
Apjomīgākie darbi asfalta seguma virskārtas atjaunošanai veikti Mellužu prospektā, posmā no Dārzu ielas līdz Valtera
prospektam, – kopumā 11 383 m² platībā; Satiksmes ielas posmā no Artilērijas ielas līdz Skolas ielai – 2306 m²
platībā; Lielupes ielas posmā no Strēlnieku ielas līdz K. Valdemāra ielai – 2346 m² platībā; Viesītes ielas un Dadžupes
ielas posmos, Vikingu ielas posmā no Mastu ielas abos virzienos uz O. Kalpaka prospekta pusi – 1579 m² platībā;
Saldus ielas posmā no Aizputes ielas līdz Bauskas ielai – 1058 m² platībā; 6. līnijā no kāpām līdz glābšanas stacijas
noejai uz pludmali – 773 m² platībā; Durbes ielas posmā no Robežu ielas līdz Karogu ielai – 729 m² platībā un citviet.
Pārskata gadā izbūvēts gājēju celiņš un izstrādāts projekts apgaismojuma ierīkošanai Plūdu ielā no J. Pliekšāna ielas
līdz sākumskolai «Ābelīte», izbūvēta gājēju pāreja pāri dzelzceļam Upes ielā, gājēju celiņš no Brīvības prospekta līdz
dzelzceļa pārejai pie Dzintaru dzelzceļa stacijas.
Atjaunots segums un labiekārtotas teritorijas pilsētas iekškvartālos pie vairākiem daudzdzīvokļu namiem Skolas ielā,
Tirzas ielā un Pīlādžu ielā pie Dubultu pasta, kā arī pie Talsu šosejas. Izbūvētas jaunas autostāvvietas «kabatas»
pie Jūrmalas teātra Muižas ielā un iepretī Dzintaru koncertzālei Dzintaru prospektā.
Pārskata gadā asfaltētas grantētās ielas: L. Paegles iela posmā no Valkas ielas līdz Raiņa ielai – 2700 m² platībā;
Blāzmas iela posmā no Turaidas ielas līdz Saules ielai – 998 m² platībā; izstrādāti būvprojekti grantēto ielu
asfaltēšanai 2018. gadā – Žubītes ielas posmam no Mētru ielas līdz dzelzceļam, Kadiķu ielai un Puķu ielai posmā no
Mētru ielas līdz dzelzceļam.
Pilnveidota braucienu uzskaites sistēma pilsētas autobusos
2017. gadā tika pilnveidota braucienu uzskaites sistēma pilsētas autobusos. Uzskaites sistēma ir elektronizēta, brauciena
reģistrēšanai iedzīvotājiem, kuri saņem pašvaldības piešķirtos atvieglojumus, – pensionāriem, skolēniem un trešās
grupas invalīdiem – ir piešķirtas personalizētas viedkartes jeb Jūrmalas iedzīvotāja kartes. Līdz ar braucienu skaita
precīzu uzskaiti vērojamas būtiskas izmaiņas pārvadājumu statistikā. SIA «Jūrmalas autobusu satiksme» 2017. gadā
pārvadājusi 3 066 425 pasažierus, kas ir par 23% vairāk nekā 2016. gadā, no tiem 1 995 847 pasažieri izmantoja
Jūrmalas pilsētas pašvaldības un valsts piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus.
Piešķirts atvieglojums daudzbērnu ģimenēm
2017. gadā pieņemts lēmums piešķirt 50% atvieglojumu vienreizējas biļetes iegādei arī daudzbērnu ģimenēm
neatkarīgi no personu deklarētās dzīvesvietas. Jūrmalas pilsētas pašvaldība turpina nodrošināt bezmaksas braukšanu
Jūrmalā deklarētajiem pensionāriem, trešās grupas invalīdiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī visiem Jūrmalas pilsētas
izglītības iestāžu audzēkņiem līdz 24 gadu vecumam.
Mainīts autobusu kustības laika grafiks
Ņemot vērā pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju ieteikumus par sabiedriskā transporta maršrutu organizāciju, pilnībā
tika mainīts autobusu kustības grafiks. Atsevišķos maršrutos kustības intervāls samazināts līdz 10 minūtēm, tādējādi
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nodrošinot rīta un pēcpusdienas stundās mazāku kustības intervālu un līdz ar to paplašinot sabiedriskā transporta
pakalpojumu pieejamību.
Lai uzlabotu informācijas pieejamību iedzīvotājiem, pārvadātājs SIA «Jūrmalas autobusu satiksme» pārskata gadā
izveidoja tiešsaistes rīku autobusu kustības un laika grafika vērošanai. Pasažieri var sekot līdzi autobusa atrašanās
vietai tiešsaistē, kā arī apskatīt maršrutus, kustības sarakstus un saplānot maršrutu arī ar pārsēšanos.
Iegādāsies jaunus autobusus
2017. gada 17. maijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu par sadarbību ar SIA «Jūrmalas autobusu satiksme»
darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» projektā «Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu)
iegāde». Projektā plānots 2018. gadā iegādāties 14 jaunus autobusus, kuru dzinējs darbojas ar dīzeļdegvielu,
un divus elektroautobusus, kas aizstās novecojušos autobusus, pasažieriem piedāvājot iespēju ērti un mūsdienīgi
pārvietoties pilsētas nozīmes maršrutos.
Apstiprināts Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns
Ņemot vērā tūrisma būtisko lomu Jūrmalas pilsētas attīstībā un Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–
2030. gadam noteiktos stratēģiskos mērķus, 2017. gada 26. oktobrī Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja Jūrmalas
pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānu 2018.–2020. gadam. Rīcības plāna izstrādē bija iesaistīti Jūrmalas un Latvijas
tūrisma komersanti, nevalstiskās organizācijas un Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvā padome.
Rīcības plānā ir iekļauti uzdevumi kūrortpilsētas attīstības veicināšanai, tūrisma infrastruktūras attīstībai, tūrisma vietas
mārketingam un viesmīlības un citu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, paredzot īstenojamos pasākumus. Galvenais
uzsvars tūrisma attīstībā tiks likts uz atbalstu komersantiem jaunu tūrisma produktu veidošanā, kas veicinātu tūristu
skaita palielināšanos ārpus vasaras perioda, tūrisma digitālo mārketingu, veselības un darījuma tūrisma pakalpojumu
dažādošanu un kvalitātes paaugstināšanu pakalpojumu sektorā.
Galvenie virzieni, kuros izstrādātas konkrētas aktivitātes un uzdevumi, ir atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu
pilnveidošana un kvalitāte; veselības tūrisma, tajā skaitā veselīga dzīvesveida produktu un pakalpojumu, attīstība;
Jūrmalas kā vietas konferenču, kongresu, pasākumu organizēšanai un motivējošā tūrisma attīstība; atbalstošas un
veicinošas tūrisma uzņēmējdarbības vides pilnveidošana. Rīcības plānā akcentēta arī Jūrmalai unikālo kūrorta
pakalpojumu attīstīšana un pieejamo dabīgo resursu plašāka izmantošana.
Tūrisma veicināšana
Tūrisma veicināšanai, piesaistot ERAF pasākuma «Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā»
līdzfinansējumu, ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tūrisma speciālisti
piedalījušies vairākos starptautiskos tūrisma gadatirgos un izstādēs, iepazīstinot potenciālos Jūrmalas viesus un tūrisma
operatorus ar kūrortpilsētas piedāvājumu.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalība
starptautiskajos tūrisma gadatirgos un izstādēs 2017. gadā
l Starptautiskais tūrisma gadatirgus «Reiselivsmessen Oslo 2017» Oslo, Norvēģijā
l Starptautiskais tūrisma gadatirgus «Matka 2017» Helsinkos, Somijā
l Starptautiskais tūrisma, sporta un atpūtas gadatirgus «Adventur 2017» Viļņā, Lietuvā
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Starptautiskais tūrisma gadatirgus «Balttour 2017» Rīgā, Latvijā
Starptautiskais tūrisma gadatirgus «Tourest 2017» Tallinā, Igaunijā
Starptautiskā tūrisma izstāde «Danish Travel Show» Herningā, Dānijā
Starptautiskā tūrisma izstāde «ITB Berlin 2017» Berlīnē, Vācijā
Darījumu tūrisma izstāde «IMEX 2017» Frankfurtē, Vācijā
Tūrisma gadatirgus «Senior Travel Day 2017» Stokholmā, Zviedrijā
Darījumu tūrisma izstāde «The Meetings Show 2017» Londonā, Lielbritānijā
Veselības tūrisma izstāde «MTEC Kiev 2017» Kijevā, Ukrainā
Veselības un skaistuma izstāde «I love me 2017» Helsinkos, Somijā

Attīsta darījumu tūrismu
2017. gadā, lai veicinātu darījumu tūrisma attīstību, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gadā izstrādāto
nolikumu «Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu» tika piešķirts atbalsts vairāku konferenču
rīkošanai Jūrmalā, kas ir īpaši nozīmīgi, lai veicinātu tūrisma pieaugumu ārpus aktīvās vasaras sezonas. Pārskata gadā
Jūrmalas pilsētas pašvaldības kopējais piešķirtā līdzfinansējuma apjoms šādu pasākumu rīkošanai ir 31 734 eiro.
2017. gadā Jūrmala uzņēma 80 žurnālistus un tūrisma operatorus no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas,
Ukrainas, Baltkrievijas, Izraēlas, Vācijas u.c. valstīm. Pēc šīm vizītēm tika sagatavotas publikācijas, reklāmraksti
un videosižeti, kuros reklamētas atveseļošanās, tūrisma un atpūtas, kā arī konferenču un semināru organizēšanas
iespējas Jūrmalā. Tūrisma aģentu un žurnālistu uzņemšanu Jūrmalas pašvaldība organizēja arī sadarbībā ar Latvijas
vēstniecībām ārvalstīs, Rīgas Tūrisma attīstības biroju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Viesnīcu un
restorānu asociāciju, Latvijas Institūtu, Latvijas lielākajiem tūrisma operatoriem, lidsabiedrību «AirBaltic», Jūrmalas
pilsētas uzņēmējiem un citām organizācijām.
Par 22% pieaudzis tūristu skaits
Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs un publikācijas starptautiskajos tūrisma izdevumos ir devušas arī rezultātus –
saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem* tūristu skaits Jūrmalā 2017. gadā pieaudzis par 22% salīdzinājumā
ar 2016. gadu (salīdzinājumam – tūristu skaits valstī pieaudzis par 12%). Pārskata gadā Jūrmalā nakšņojuši
208 970 tūristi, 2016. gadā – 171 366; 2017. gadā Jūrmalas naktsmītnēs uzturējušies par 37 604 viesiem vairāk
nekā 2016. gadā.
No kopējā tūristu skaita 34% bija no Latvijas un 66% – no ārvalstīm. Pārskata gadā visbūtiskāk pieaudzis tūristu
skaits no Vācijas (+123,27%; par 6431 tūristu vairāk), Zviedrijas (+44,73%; 1268), Lietuvas (+29,36%; 5221), Latvijas
(+25,27%; 14 287), Krievijas (+15,16%; 5549), Somijas (+12,30%; 800) un Igaunijas (+9,60%; 1864).
*Centrālās statistikas pārvaldes datos iekļauts nakšņojušo viesu (tūristu) skaits,
nav reģistrēti viesi, kas pilsētā ierodas uz vienu dienu

Pieaudzis nakšņojumu skaits
Nakšņojumu skaits Jūrmalā 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu ir palielinājies par 10,7%, jeb 65 611 diennaktīm.
Vidējais uzturēšanās ilgums Jūrmalas naktsmītnēs bija trīs diennaktis. Visilgāk Jūrmalas naktsmītnēs uzturējušies viesi
no Baltkrievijas (vidēji 10 dienas), Izraēlas (piecas dienas), Vācijas, Latvijas, Krievijas un ASV (trīs dienas). Lielākais
noslogojums bijis kūrorta rehabilitācijas centros – 58,8% no viesiem, kas nakšņojuši Jūrmalā, izvēlējušies kūrorta
rehabilitācijas centrus; kūrortviesnīcās – 47,3% viesu.
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tūristu skaita kopējais sadalījums 2017. gadā

Latvija –
33,89%

Igaunija –
10,19%
Lietuva –
11,01%

Krievija –
20,17%

Valsts

Skaits

Latvija

70 820

Krievija

42 148

Lietuva

23 001

Igaunija

21 285

Vācija

11 648

Somija

7306

Baltkrievija

5463

Zviedrija

4103

Norvēģija

2492

Uzbekistāna

2440

Lielbritānija

2234

Ukraina

1965

Polija

1782

ASV

1390

Izraēla

1380

Citas valstis

9513
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde

Viesu un nakšņojumu skaits Jūrmalā 2015.–2017. gadā
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Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde

Mazinājusies tūrisma sezonalitāte
Visās tūrisma mītnēs vislielākais noslogojums bijis jūlijā un augustā. Kopskaitā 37,5% (78 464) viesu Jūrmalu
apmeklējuši laikā no jūlija līdz septembrim, 25,7% (53 655) – no aprīļa līdz jūnijam, 16,6% (34 737) – gada
pēdējos trīs mēnešos un 20,2% (42 114) – gada pirmajā ceturksnī. Arvien vairāk pieaug tūristu skaits, kas Jūrmalu
apmeklē ārpus vasaras perioda, mazinot sezonalitāti, ko galvenokārt veicina arvien pieaugošā interese par
tradicionālajām veselības uzlabošanas un kūrortārstniecības programmām, īpašajiem spa piedāvājumiem un
kvalitatīvo un konkurētspējīgo konferenču infrastruktūru pilsētas kūrortviesnīcās.
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms atpūtas, kultūras un sporta jomai pārskata gadā bija
6 740 426 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājušies par 1 108 862 eiro,
tas ir, par 14,1%.
Vairāk nekā 750 pasākumu
Kultūras pasākumu daudzveidību nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes – Jūrmalas Kultūras centrs,
Kauguru Kultūras nams, Jūrmalas Mākslinieku nams, Jūrmalas Centrālā bibliotēka un tās struktūrvienības, Jūrmalas
pilsētas muzejs, Aspazijas māja, Jūrmalas brīvdabas muzejs, kā arī SIA «Dzintaru koncertzāle», Jūrmalas Mākslas
skola un Jūrmalas Mūzikas vidusskola. 2017. gadā Jūrmalas Kultūras centrā un tā struktūrvienībās – Kauguru
Kultūras namā un Mākslinieku namā – darbojās 26 dažādu paaudžu (bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes un senioru)
un žanru amatiermākslas jeb radošie kolektīvi, kas kopā apvienoja aptuveni 750 dalībnieku.
2017. gadā Jūrmalas pilsēta iedzīvotājiem un pilsētas viesiem piedāvāja spilgtu un bagātīgu kultūras pasākumu
klāstu – izstādes, koncertus, festivālus, izrādes, pilsētas svētkus, sarunu ciklus – kopumā vairāk nekā 750 pasākumu.
Visapmeklētākie Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017. gadā organizētie pasākumi bija Jūrmalas Kūrorta svētki
(20 000 apmeklētāju), Jomas ielas svētki un Tango nakts Dzintaru pludmalē (16 000 apmeklētāju), Kauguru svētki
(10 000 apmeklētāju) un nakts ekspedīcija bērniem «Nestāsti pasaciņas» Dzintaru mežaparkā (8000 apmeklētāju).
Jūrmalas pilsētas domes rīkotajā konkursā «Gada balva kultūrā», novērtējot Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves
spilgtākos notikumus pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā, nakts ekspedīcija bērniem «Nestāsti pasaciņas»
saņēma «Gada balvu kultūrā 2017».
Pilsētas muzejos
Nedaudz pieaudzis apmeklētāju skaits Jūrmalas pilsētas muzejā un tā filiālēs Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas
muzejā; 2017. gadā kopējais apmeklētāju skaits bija 65 191 – salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir palielinājies gandrīz
par tūkstoti (+992; 1,6%). Ieeja pašvaldības muzejos ir bez maksas.

Apmeklētāju skaits pilsētas muzejos 2015.–2017. gadā
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Jūrmalas pilsētas muzejs 2017. gadā rīkojis 23 izstādes un 31 ekskursiju, Aspazijas mājā bija apskatāmas četras
izstādes un notikuši 44 dažādi sarīkojumi, tikšanās, lekcijas, Jūrmalas brīvdabas muzejā – 49 pasākumi.
Pārskata gadā kultūras jomā nozīmīgs pasākums bija tradicionālā starptautiskā jūras ainavu izstāde «Marina».
2017. gadā tika mainīts tās formāts – izstāde kļuva par biennāli, un tās ietvaros Jūrmalā vienlaikus notika vairāk
nekā desmit dažādu izstāžu; konkursizstādē pilsētas muzejā bija pārstāvēti 70 mākslinieki no desmit pasaules
valstīm ar vairāk nekā 100 darbiem. Tika izdots izstādes katalogs latviešu un angļu valodā.
Jūrmalnieka, rakstnieka un ilustratora Alberta Kronenberga 130. jubilejas gadā Aspazijas mājā tika rīkota izstāde
«Kronenbergs. Lietu stāsti».
Tematiski pasākumi bibliotēkās
Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās (Asaru bibliotēka, Bulduru bibliotēka, A. Kronenberga
Slokas bibliotēka, Ķemeru bibliotēka, Kauguru bibliotēka, Dubultu bērnu bibliotēka) 2017. gadā organizēti kopumā
183 dažādi tematiskie pasākumi un 258 literatūras izstādes. Jūrmalas bibliotēkās viesojās sabiedrībā populāras
personas – bioloģe Lilija Frīdenberga, rakstnieces Luīze Pastore, Dace Rukšāne un Iluta Plotņikova, tulkotāja Silvija
Brice, dzejniece Ieva Samauska, literatūrzinātniece Astrīda Skurbe, dzejnieks un tulkotājs Leons Briedis, gleznotājas Maira Veisbārde un Viktorija Gulbe, mūziķis Guntars Račs, bērnu grāmatu ilustratore Signe Ērmane-Ļitvina,
rakstnieks un pasaules apceļotājs Pēteris Strubergs, dziedošais aktieris Jānis Paukštello, literātes Inga Jēruma un
Maija Krekle, zoologs un sabiedriskais darbinieks Ingmārs Līdaka, fotogrāfs Ojārs Martinsons u.c.
Novadnieka, rakstnieka un ilustratora Alberta Kronenberga 130. jubilejas gadā A. Kronenberga Slokas bibliotēkā
viesojās viņa mazmeita Ilze Saulīte-Jansone, tika atvērta Kronenbergam veltīta grāmata «Vilki, velni un vīri» (autors –
Jukka Rislaki, tulkotāja no somu valodas – Anna Žīgure).
Papildināts bibliotēku krājums
Pārskata gadā kvalitatīvi uzlabots krājums nozaru literatūrā un daiļliteratūrā. Jaunieguvumos 2017. gadā saņemti
4654 eksemplāri grāmatu un 4402 periodiskie izdevumi (2016. gadā – 4523 un 4562). Piedaloties Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projektu konkursos «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017» un «Latviešu oriģinālliteratūra
Latvijas bibliotēkās», Jūrmalas Centrālā bibliotēka saņēmusi 123 eksemplārus jaunu iespieddarbu kopumā vairāk
nekā 1000 eiro vērtībā.
Jauni projekti
A. Kronenberga Slokas bibliotēka tika iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības organizētajā
Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā «Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai»; bibliotēkas vēsture ir atspoguļota
ceļojošā izstādē un katalogā.
Dubultu bērnu bibliotēka uzsāka Jūrmalā inovatīvas lasītveicināšanas nodarbības «Lasi kopā ar suni!». Nodarbību
mērķis ir attīstīt un veicināt bērnu lasītprasmi, mazinot uztraukumu un sniedzot motivāciju, kā arī uzlabojot ārstēšanās
procesu bērniem ar fiziskiem vai psiholoģiskiem traucējumiem.
Pieaudzis bibliotēku apmeklētāju skaits
Bibliotēku apmeklējuma skaitam ir tendence pieaugt, bibliotēku pakalpojumi piesaista arvien jaunus apmeklētājus.
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Apmeklējumu un izsniegumu skaits Jūrmalas pilsētas bibliotēkās
2015.–2017. gadā
505 847

550 000
450 000

424 193

418 777

n izsniegumi n apmeklējumi

350 000
250 000

223 893
163 296

170 180

150 000
50 000
2015. gads

2016. gads

2017. gads
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde

Atbalstīti 12 profesionālās mākslas projekti
Lai nodrošinātu daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvājumu Jūrmalā un veicinātu profesionālās mākslas
pieejamību iedzīvotājiem, 2017. gadā pašvaldība rīkoja projektu konkursu «Profesionālās mākslas pieejamība
Jūrmalā». Pašvaldības līdzfinansējums konkursa veidā tika piešķirts 13 projektiem, realizēti 12 projekti par kopējo
līdzfinansējuma summu 161 400 eiro.
Pašvaldības atbalsts piešķirts Mākslas stacijai «Dubulti», kur visa gada garumā bija skatāmas Latvijas un ārvalstu
mākslinieku laikmetīgās mākslas izstādes.
Atbalsts piešķirts Jūrmalas mākslinieka Valda Buša radošā mantojuma popularizēšanai, lai iepazīstinātu jūrmalniekus
un pilsētas viesus ar V. Buša radošo personību ne tikai kā izcilu Jūrmalas mākslinieku, gleznotāju, bet arī kā
ievērojamu personību Latvijas mākslas attīstībā un arī Eiropas mākslas kontekstā 20. gadsimtā. Tika organizētas
vairākas atvērto durvju dienas Mākslinieku namā, Jūrmalas pilsētas bērni un jaunieši iepazīstināti ar ievērojamā
gleznotāja radošo veikumu, rīkotas meistarklases «Pa V. Buša pēdām» un izveidots metodisks materiāls, visa gada
garumā brīvi pieejamās vietās Jūrmalā rīkotas deviņas ceļojošās izstādes.
Sagatavoti un izdoti Jūrmalas mūziķu un mākslinieku daiļradei veltīti jubilejas katalogi un grāmatas. Atbalsts piešķirts
populārzinātniskas dokumentālās filmas «Baltu ciltis» izveidei.
Ar pašvaldības atbalstu projektu konkursā tika sākts darbs starptautiskās ceļojošās akvareļu izstādes «Jūra vieno»
rīkošanai 2018. gada sākumā Jūrmalas pilsētas muzejā. Projekts ietver arī mākslas plenēru un meistardarbnīcas,
apvienojot tos māksliniekus, kuru zemju krastus apskalo Baltijas jūra.
Pašvaldības atbalsts projektu konkursā tika piešķirts ērģeļmūzikas festivālam «Vox Angelica», kas Jūrmalā norisinājās
jau desmito gadu. Pārskata gadā jau 13. reizi ar pašvaldības atbalstu Dzintaru koncertzālē norisinājās starptautiskais
mūzikas festivāls «Summertime – aicina Inese Galante» ar izcilu pasaules mēroga mūziķu piedalīšanos.
Atbalstīti deviņi iedzīvotāju iniciatīvas projekti
Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanai projektu konkursa veidā 2017. gadā tika realizēti deviņi iedzīvotāju
iniciatīvas (nevalstiskās organizācijas, apvienības, biedrības u. c.) projekti kopumā 25 805 eiro apjomā. Konkursā
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prioritāri tika atbalstīti projekti, kas veicina kultūras norišu daudzveidību visās Jūrmalas apkaimēs no Priedaines
līdz Ķemeriem, projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, to
jubilejas, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu, to skaitā Latvijas simtgadei veltīti projekti.
Atbalstīto iedzīvotāju iniciatīvas projektu vidū bija «Pirmais Baltijas Starptautiskais klaunu un pantomīmas festivāls
«Clown Paradise 2017»» ar klaunu un cirka mākslinieku piedalīšanos, muzikāliem un deju priekšnesumiem un
uguns šovu, «IX Bērnu un jauniešu starptautiskais interešu izglītības festivāls «Rudaga» – New Star 2017» bērnu un
jauniešu radošās darbības attīstībai.
Atbalstīts «XVII Starptautiskais horeogrāfijas festivāls – konkurss «Arabeska»», kas norisinājās Dzintaru koncertzālē,
grāmatas «Dubultu vēsture» izdošana, kas plānota 2018. gadā, mākslinieku veidota skulptūru ekspozīcija «Jūrmalas
leģendas» Dzintaru pludmalē un citi projekti.
Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei
Ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projektu konkursā «Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei» 2017. gadā
tika īstenoti astoņi projekti, piešķirot līdzfinansējumu 26 152 eiro apjomā. Projekti tiks turpināti arī 2018. gadā.
Viens no atbalstītajiem projektiem ir vides objekta – Aspazijas skulptūras – izveide. Tā atradīsies Aspazijas ielas
sākumā, kāpās, iepretī Aspazijas mājai. Projektu plānots īstenot trīs kārtās līdz 2019. gadam.
Lielu iedzīvotāju atbalstu un atsaucību guva projekts «100 tautumeitas Latvijas simtgadei», kurā radošajās darbnīcās
no māla tika veidotas tautumeitu figūras, rīkota lekcija un veidota filmiņa par projekta dalībnieku ceļu līdz
tautastērpam. Projektā izveidotā māla figūru izstāde būs apskatāma Jūrmalas pilsētas muzejā, Raiņa un Aspazijas
vasarnīcā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un Dzintaru koncertzālē.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība atbalstīja filmas pēc Aleksandra Grīna romāna «Dvēseļu putenis» motīviem izveidi,
dokumentālās filmas par Latvijas rokmūziku «Savējie sapratīs» uzņemšanu, vēsturisko ērģeļu svētkus – koncertus un
lekcijas par ērģeļu kultūru Slokas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Atbalsts piešķirts jūrmalnieka Alberta Kronenberga grāmatas «Mazais ganiņš» atkārtotam izdevumam. Grāmata
tika dāvināta Jūrmalas pirmklasniekiem un Jūrmalas bibliotēkām.
Tāpat pašvaldība atbalstīja Latvijas Politiski represēto biedrības Jūrmalas nodaļas projektu, piešķirot līdzekļus goda
sardzes ozolu stādīšanai Likteņdārza amfiteātrī.
Sabiedrības integrācija
Jūrmalā ir daudznacionāla sabiedrība, pilsētā dzīvo gan sociālajā, gan vecuma ziņā dažādas iedzīvotāju grupas,
tādēļ sabiedrības integrācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldība īsteno dažādus pasākumus.
Pārskata gadā latviskās identitātes, nacionālo vērtību un piederības sajūtas Jūrmalai un Latvijai stiprināšanai tika
organizētas Latvijas gadskārtu svētkiem veltītas radošās darbnīcas, skolēnu ekskursijas un rīkoti pasākumi Latvijas
vēstures izzināšanai.
Pasākumi sabiedrības integrācijai
Pašvaldība nodrošināja valsts valodas mācību kursus Jūrmalas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, mazākumtautību
pārstāvjiem un nepilsoņiem, lai, apgūstot latviešu valodu, veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un
jūrmalnieku sekmīgāku integrāciju sabiedrībā. 2017. gadā naturalizācijas procesa veicināšanai Jūrmalā pilsētas
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pašvaldība rīkoja pilsonības iegūšanas procesam veltītas informācijas dienas. Pilsētas iedzīvotājiem, kuri vēlas
iegūt Latvijas Republikas pilsonību, tika piedāvāti bezmaksas apmācības kursi, lai sagatavotos naturalizācijas
eksāmenam.
2017. gadā tika rīkotas trīs dienas nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu draugiem – skolēnu
pavasara, vasaras un rudens brīvlaikā bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, radošās darbnīcas un terapeitiskās
nodarbības, kā arī atpūta brīvā dabā un izbraukuma ekskursija.
Attīstīts arī sports cilvēkiem ar invaliditāti – tika organizētas bezmaksas jogas un šoudauna nodarbības, kas pilsētas
iedzīvotājiem ar invaliditāti bija pieejamas bez maksas, kā arī, piedaloties šajās aktivitātēs, deva iespēju
integrēties sabiedrībā. 2017. gadā tika uzsāktas bezmaksas sporta aktivitātes baseinā cilvēkiem ar redzes vai
dzirdes invaliditāti.
2017. gada Jūrmalā tika atzīmēta Starptautiskā romu diena. Jūrmalas pašvaldība aicināja jūrmalniekus uz dziesmu
un deju koncertu, kurā uzstājās dienas centra romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem deju un vokālais kolektīvs,
Jūrmalas romu jauniešu ansamblis «Nevo drom». Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīt romu kultūru
un tradīcijas. Svinīgajā pasākumā tika atklāta izstāde «Gribu kļūt par…», kuru sadarbībā ar pašvaldību veidoja
Jūrmalas fotomākslinieki. Izstādē iemūžināti ne tikai Jūrmalas romu tautības bērnu portreti, bet arī jauniešu sapņi
par nākotni.
Lai saliedētu dažādas paaudzes, popularizētu ģimenes vērtības un veicinātu sabiedrības cieņu pret vecāko
paaudzi, tika rīkots radošo spēļu cikls, kurā vecvecāki kopā ar mazbērniem būvēja savu sapņu pilsētu.
Pilsētas seniori ļoti atzinīgi vērtē ikgadējo pasākumu «Starptautiskā senioru diena», kurā 2017. gadā jūrmalniekus
ar koncertu sveica Latvijas operdziedātājs Ingus Pētersons.
Lai stiprinātu piederības sajūtu savai pilsētai, pārskata gadā tika rīkots fotoklubs «Jaunais fokuss». Meistarklasēs
profesionālu fotogrāfu vadībā kluba dalībnieki apguva fotomākslas pamatus, devās plenēros, un, atlasot labākos
darbus, tika izveidota fotoizstāde un izdots kalendārs «Jūrmalas portrets».
Atbalstīti septiņi projekti iedzīvotāju integrācijai
Iedzīvotāju integrācijai projektu konkursa veidā ar pašvaldības līdzfinansējumu 2017. gadā tika īstenoti septiņi
iedzīvotāju iniciatīvas projekti, kuriem tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums kopumā 22 660 eiro apmērā.
Projektā «Mūzikas tilts» rīkoti muzikāli izglītojoši pasākumi Jūrmalas pašvaldības iestādēs: dienas centrā bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē «Sprīdītis», Vaivaru pamatskolā, dienas
centrā romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem u.c. Noslēgumā Dzintaru koncertzālē tik rīkots Adventa
koncerts, kuru apmeklēja visu iesaistīto iestāžu klienti – vairāk nekā 400 klausītāju – un uzstājās 150 Jūrmalas
vidusskolas audzēkņi.
Projektā e-prasmju apguvei sociālās iekļaušanās veicināšanai vecumā virs 50 gadiem tika uzlabotas un attīstītas
jauno tehnoloģiju lietošanas prasmes. Projektā «Motivācija. Integrācija. Dzīve» nakts patversmes klienti tika iesaistīti
motivējošās aktivitātēs, apmeklēja kultūras pasākumus, piedalījās talkā, tikās ar psihologu un atkarības mazināšanas
speciālistu.
Ar pašvaldības atbalstu tika īstenots iedzīvotāju iniciatīvas projekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem, lai sniegtu
viņiem iespēju radoši izpausties, apzināties savas spējas un talantus, atrast domubiedrus un drošāk justies sabiedrībā.
Projektā bija ietvertas floristikas nodarbības, ēdienu gatavošana un amatniecība. Tika izgatavota recepšu grāmata
gan palielinātā, gan Braila rakstā, projekta dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienos uz Liepāju, kur apguva
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iemaņas ādas apstrādē un apmeklēja «Veldres dārzu», kuru izveidojuši cilvēki ar redzes traucējumiem. Rīkotas
radošas darbnīcas ģimenēm un atbalstīti pasākumi politiski represētajiem jūrmalniekiem.
Sporta pasākumu organizēšana
Publisku sporta pasākumu rīkošanai, kā arī sporta nodarbību nodrošināšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2017. gadā
izlietojusi 1 017 728 eiro.
2017. gadā Jūrmalā notikuši vairāk nekā 560 dažāda mēroga un nozīmes sporta pasākumi 25 sporta veidos.
Iegūts Eiropas Sporta pilsētas tituls
2017. gadā Eiropas Sporta pilsētu asociācija Jūrmalas pilsētai piešķīra titulu «Eiropas Sporta pilsēta 2017», augstu
novērtējot Jūrmalas plašo sporta pasākumu piedāvājumu un augsto sabiedrības iesaisti daudzveidīgās sporta
aktivitātēs, kā arī pašvaldības paveikto veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanā.
Sporta infrastruktūra
Plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības politiku sporta jomā, veicināt sporta attīstību un veselīga dzīvesveida
sekmēšanu pašvaldībā, sniegt organizatorisku palīdzību pašvaldības sporta izglītības programmu īstenošanā,
nodrošināt pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta projektus
ir Jūrmalas Sporta servisa centra uzdevums.
Jūrmalas Sporta servisa centra apsaimniekošanā atrodas:
l Jūrmalas pilsētas stadions «Sloka»;
l Majoru sporta laukums;
l sporta nams «Taurenītis»;
l Jūrmalas pludmales centrs Jūrmalas pludmales daļā, posmā no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā līdz pludmales
nogabalam Emelīnas iela–Pūpolu iela 640 metru garumā;
l Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle.
Ar Jūrmalas pilsētas domes finansējumu Jūrmalas Sporta skolas un visu izglītības iestāžu bērniem ir iespēja izmantot
Majoru sporta laukumu, sporta namu «Taurenītis», Jūrmalas pilsētas stadionu «Sloka», Jūrmalas pludmales centru un
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halli bez maksas.
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle ekspluatācijā nodota 2016. gadā. Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja
(BVKB) atzinuma 2017. gadā zāles izmantošana tika pārtraukta BVKB norādīto nepilnību novēršanai – jumta
balsta mezglu pastiprināšanai saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu (standartu) prasībām. Zāles izmantošana
tika atsākta 2018. gadā.
Majoru sporta laukuma noslodzi galvenokārt veido Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes, rīkojot sporta mācību
stundas uz ledus, Jūrmalas Sporta skola izmanto Majoru sporta laukumu hokejistu un daiļslidotāju apmācībai.
Papildus laukumā notiek arī dažādu veidu un mēroga sacensības, piemēram, Latvijas Hokeja federācijas 1. līgas
čempionāts, Jūrmalas atklātais čempionāts daiļslidošanā, starptautiskais hokeja turnīrs «Balderis CUP», Latvijas
čempionāta spēles inline hokejā vasaras periodā u.tml.
Jūrmalas pilsētas stadionā «Sloka» 2017. gadā tika nodrošināti Latvijas nacionālās izlases treniņi, gatavojoties
Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm, Latvijas virslīgas spēles futbola kluba «Spartaks Jūrmala», kā arī jaunatnes
komandām, un citas dažādu mērogu un sporta veidu sacensības.
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Eiropas mēroga sporta pasākumi
Nozīmīgākais no sporta notikumiem, kas organizēts ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalstu pārskata gadā, ir
Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas čempionāta fināls – līdz šim Latvijā un visās Baltijas valstīs nebijuša
mēroga pludmales volejbola sacensības. Tās norisinājās no 16. līdz 20. augustam Jūrmalas pludmales centrā
Majoru pludmalē. Eiropas čempionāta fināls bija iekļauts Starptautiskās Volejbola federācijas (FIVB) 2017. gada
oficiālajā pludmales volejbola kalendārā un starptautiskajā turnīru sistēmā. Eiropas čempionāta finālu organizēja
Latvijas Volejbola federācija ar Latvijas valsts un Jūrmalas pašvaldības atbalstu. Eiropas čempionāta finālam
Jūrmalas pludmales centrā tika izveidoti seši pludmales volejbola laukumi. Fināla spēles notika centrālajā stadionā,
kas tika izbūvēts sacensību vajadzībām un kurā tika izveidotas vairāk nekā 3000 skatītāju vietas. Par Eiropas
čempionu titulu cīnījās reitinga 32 vadošie vīriešu un sieviešu volejbolistu dueti.
Piesaistīti jauni sporta pasākumi
2017. gadā tika aizsākta jauna sporta pasākumu tradīcija, kas guva lielu dalībnieku un interesentu atsaucību, –
«Jūrmalas krāsu skrējiens». Tie ir aizraujoši skriešanas svētki ne tikai sportistiem un dalībniekiem, bet ikvienam
interesentam, tādējādi pievēršot arvien vairāk cilvēku veselīgam dzīvesveidam un sportiskām aktivitātēm. Pasākums
pulcēja 4000 dalībnieku, 49 komandas no 11 valstīm.
Pirmo reizi Jūrmalā norisinājās arī skriešanas festivāls «Electric Run Jūrmala», kur skrējiena dalībniekiem distancē
ir iespēja piedzīvot pozitīvas emocijas LED gaismā un mūzikas skaņās. Tas pulcēja vairāk nekā 3500 dalībnieku.
Pirmo reizi tika rīkotas «Ghetto dance» sacensības, pulcējot 100 dalībnieku no astoņām valstīm un aptuveni
10 000 skatītāju. Tāpat pirmo reizi Jūrmalā norisinājās starptautiskais pludmales tenisa festivāls «Jurmala Sand».
Latvijas skolu «ZZ čempionāta» (skolēnu sporta un prāta spēles) finālsacensības Jūrmalas pludmalē kopumā
pulcēja gandrīz 6000 jauno sportistu un līdzjutēju no visiem Latvijas novadiem. Sabiedrības atsaucību guvis Jūrmalas
Riteņbraukšanas velomaratons ar 3600 dažādu vecumu dalībniekiem un 47 komandām no 11 valstīm.
Daudz dalībnieku pulcēja arī pilsētas tradicionālie sporta pasākumi: «Jūrmalas pavasara sporta svētki 2017»
(skriešana, nūjošana) – 2000 dalībnieku no astoņām valstīm un Neatkarības dienas velobrauciens 4. maijā –
aptuveni 2000 dalībnieku.
Pārskata gadā Jūrmalā notikušas starptautiskas džudo sacensības «Jūrmala Open», starptautiskās karatē sacensības
«Grand Prix Jurmala 2017», Pasaules kausa posms «Kenguru Pro ielu vingrošanā», kas pulcēja pasaulē labākos
ielu vingrotājus no astoņām valstīm, kā arī Eiropas čempionāts futbolā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Atbalsts sporta klubiem un sportistiem
Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansiālais atbalsts Jūrmalas sporta klubiem un individuāliem sportistiem devis
iespēju piedalīties gan augsta līmeņa starptautiskos čempionātos, gan vietēja mēroga sacensībās, kur Jūrmalas
sportisti guva augstus rezultātus. Klubiem un individuālajiem sportistiem pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība
piešķīrusi finansējumu gan naudas balvu veidā par godalgotām vietām dažādu līmeņu sacensībās, gan dalībai
sacensībās kopumā 486 273 apjomā.
Pielikumā Nr. 12 – Jūrmalas sportistu un sporta klubu nozīmīgākie sasniegumi 2017. gadā
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms vides aizsardzībai pārskata gadā bija 4 214 334 eiro;
budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājušies par 269 346 eiro, tas ir, par 6%.
Būtiskākie ieguldījumi pārskata gadā vides aizsardzības jomā Jūrmalā veikti Jūrmalas pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA «Jūrmalas ūdens» ar KF līdzfinansējumu īstenotajā ūdenssaimniecības attīstības projektā.
Pabeigta ūdenssaimniecības tīklu izbūve Buļļuciemā
2017. gadā tika pabeigta ūdenssaimniecības tīklu izbūve Buļļuciema rajonā. Līdz ar to jūrmalniekiem ir pieejami
centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi vietās, kur to līdz šim nebija. Projekta gaitā Buļļuciemā
tika izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, divas pazemes tipa sūkņu stacijas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.
Jaunizbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem šogad pieslēgumu ierīkojuši aptuveni 2000 iedzīvotāju.
Jauns pludmales zonējums
2017. gada 8. februārī stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi «Par Jūrmalas pilsētas pludmales un
peldvietu izmantošanu». To mērķis ir nodrošināt pludmales aizsardzību Jūrmalas pilsētas teritorijā, tās ilgtspējīgu
izmantošanu un uzturēšanu. Noteikumos ir jauns pludmales un peldvietu zonu sadalījums, kas ietver mierīgās
atpūtas zonu, aktīvās atpūtas zonu, kur var nodarboties arī ar tehniskiem sporta veidiem, neitrālo zonu, dabiskās pludmales
un zaļās zonas. Zonējums izstrādāts tā, lai nodrošinātu pludmales apmeklētājiem un videi draudzīgu, kā arī racionālu
pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lemjot par Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375
«Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos» iedalīto zvejas rīku
limitu sadali, ir noslēgusi 76 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus, t. sk. 15 – komerczvejai.
Lielupes grīvas pļavas
Lai saglabātu dabas daudzveidību un raksturīgo palieņu pļavu ainavu, nodrošinātu pieejamību īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā (Natura 2000) dabas liegumā «Lielupes grīvas pļavas», Jūrmalas pilsētas pašvaldība iedzīvotāju
visvairāk apmeklētajās teritorijās katru gadu nodrošina pļavu un niedrāju pļaušanu un krūmu izzāģēšanu. Pārskata
gadā dabas lieguma teritorijās nopļautas pļavas un niedrāji, izzāģēti krūmi kopumā 37,29 ha platībā.
Saņemti seši Zilie karogi
Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastē 24,2 kilometru garumā ir 11 oficiālās peldvietas un viena peldvieta
Lielupes krastā. 2017. gadā Zilā karoga godalga pirmo reizi tika piešķirta arī Mellužu peldvietai, kopumā
Jūrmalas peldvietām piešķirti seši Zilie karogi – Jaunķemeros, Mellužos, Dubultos, Majoros, Dzintaros un Bulduros.
Zilā karoga peldvietu skaita ziņā Jūrmalas pilsēta ir līdere balvas saņemšanā Latvijā un Baltijas valstīs. Zilā karoga
balvu piešķir uz vienu sezonu. Tas apliecina 33 kritēriju izpildi peldūdens kvalitātes, vides izglītības, drošības un
apsaimniekošanas kategorijās. 2017. gadā arī Jūrmalas ostas pārvaldes publiskajam jahtklubam «Jūrmala» pirmo
reizi tika piešķirts Zilais karogs. Jūrmalas jahtu osta ir viena no trim mazajām jahtu ostām Latvijā, kurai piešķirts šis
starptautiskais ekosertifikāts.
Papildus valsts veiktajam peldūdeņu monitoringam Jūrmalas pilsētas pašvaldība katru gadu veic peldūdens paraugu
noņemšanu, analīžu veikšanu un kvalitātes novērtēšanu Rīgas jūras līča 11 peldvietām un Lielupes peldvietai, kā arī
Lielupes daļā Jūrmalas pilsētā un Slokas karjeram.
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Kāpu stabilizēšana
2017. gadā tika turpināti pasākumi pludmales kāpu stabilizēšanai. Lai mazinātu jūras krasta eroziju, kāpu aizsardzībai
Kauguru pludmalē tika veikta kārklu joslas sēdināšana 1900 metru garumā; smilšu aizturēšanai kāpās izveidoti kārklu
zaru pinumi un pinumu sētiņas pludmalē aptuveni 100 metru garumā. Krasta kāpu aizsardzībai Majoru pludmalē
tika veikta arī smilšu piebēršana vairāk nekā 5500 kubikmetru apjomā. Smiltis piebēršanai pludmalē tiek ņemtas
no Jūrmalas ostas grunts, tās iegūst, tīrot Lielupes gultni.
Izglīto vides aizsardzībā
Jūrmalas pilsētas pašvaldība projektu konkursa veidā piešķīra līdzfinansējumu iedzīvotāju iniciatīvas projektiem
sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības sekmēšanai. 2017. gadā tika īstenots viens projekts «Pastaiga liedagā»,
kurā tika rīkotas vides izziņas darbnīcas. Projektam tika piešķirts pašvaldības finansējums 1095 eiro apmērā.
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms sabiedriskajai kārtībai un drošības nodrošināšanai pārskata
gadā bija 1 838 608 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2016. gadu palielinājušies par
88 829 eiro, tas ir, par 5,1%.
Sabiedriskās kārtības un drošības funkciju Jūrmalas pilsētas teritorijā nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības
policija. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas sastāvā esošais glābšanas dienests nodrošina kārtības ievērošanu
un rūpējas par cilvēku drošību peldvietās, pārraugot Jūrmalas pilsētas 12 oficiālās peldvietas.
Pieaudzis administratīvo pārkāpumu protokolu skaits
2017. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki izbraukuši uz 4092 iedzīvotāju izsaukumiem, izskatījuši
2887 iesniegumus, konstatējuši 17 196 administratīvos pārkāpumus. Salīdzinājumam: 2016. gadā Jūrmalas
pilsētas pašvaldības policijas darbinieki izbraukuši uz 4534 iedzīvotāju izsaukumiem, izskatījuši 1573 iesniegumus,
konstatējuši 4880 administratīvos pārkāpumus, savukārt 2015. gadā iedzīvotāju izsaukumu skaits bija 4538,
konstatēto pārkāpumu skaits – 6570. Pēdējo trīs gadu laikā iedzīvotāju izsaukumu skaits samazinājies par
446 izsaukumiem (10%).
2017. gadā pieaudzis konstatēto administratīvo pārkāpumu skaits, kas lielā mērā saistīts ar 2017. gadā modernizēto
iebraukšanas caurlaižu kontroles sistēmu. Sistēma automātiski fiksē Jūrmalas īpaša režīma zonā iebraukušo
transportlīdzekļu numurus, kas pēc tam tiek salīdzināti ar iegādāto caurlaižu datubāzi, līdz ar to tiek iegūti pilnīgi
dati par iebraukušajiem transportlīdzekļiem.
Tāpat 2016. gada septembrī stājās spēkā izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas noteica to, ka
par pārkāpumiem vairs netiek iekasēta soda nauda pārkāpuma izdarīšanas vietā, izrakstot soda kvītis. Līdz ar to
palielinājies arī sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits.
Speciāli ierīkotās telpās atskurbšanai no alkohola reibuma ievietotas 628 personas un izrakstīti 628 rēķini par
maksas pakalpojumu «Personas atskurbšanas nodrošināšana no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā» par kopējo
summu 16 083 eiro apmērā. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parāds 2017. gada 31. decembrī bija
64 793 eiro, no tiem parāds par summu 64 537 eiro ir parāds par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas sniegto
maksas pakalpojumu «Personas atskurbšanas nodrošināšana no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā».
Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas glābšanas dienesta darbinieki pludmalē snieguši medicīnisko palīdzību
132 cilvēkiem, palīdzību 59 bērniem, kuri peldējās bez vecāku uzraudzības, atrada 45 bez uzraudzības atstātus
bērnus. Salīdzinājumam: 2016. gadā medicīniskā palīdzība pludmalē sniegta 107 cilvēkiem, 28 bērniem, kuri
peldējās bez vecāku uzraudzības, kā arī atrasti 35 bez uzraudzības atstāti bērni.
Par 2017. gadā piešķirtajiem budžeta līdzekļiem iegādāta ātrās uzstādīšanas mobilā videonovērošanas sistēma,
četras drukas iekārtas, astoņas kameras pilsētas caurlaižu videonovērošanas sistēmas paplašināšanai un viena
jauna automašīna.
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Viena no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta prioritātēm 2017. gadā bija arī atbalsts sociāli mazāk
aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms sociālajai aizsardzībai
pārskata gadā bija 5 676 368 eiro; budžeta izdevumi šai nozarei salīdzinājumā ar 2016. gadu palielinājušies par
626 003 eiro, tas ir, par 12,4%.
Sociālā situācija uzlabojas
Sociālā situācija Jūrmalā 2017. gadā turpināja uzlaboties, līdz ar to samazinājās arī trūcīgo personu (ienākumu
līmenis uz personu ģimenē nepārsniedz 128 eiro) skaits. 2017. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā reģistrētas
703 trūcīgas personas, 2016. gadā Jūrmalā reģistrētas 787 trūcīgas personas.
Nedaudz pieaudzis maznodrošināto personu skaits. Tas saistīts ar to, ka 2017. gadā veikti grozījumi Jūrmalas
pilsētas domes 2009. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 «Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā» – ienākumu līmenis paaugstināts līdz 190 eiro mēnesī uz
personu ģimenē un līdz 266 eiro mēnesī vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, kā rezultātā pieauga maznodrošināto
personu skaits. 2017. gadā reģistrētas 406 maznodrošinātas personas, 2016. gadā – 379 personas.
2017. gadā garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) pabalstos tika izmaksāti 89 727 eiro.
GMI pabalstu saņēmēju skaits salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājies – 2017. gadā pabalstu saņēma
348 personas, 2016. gadā – 412 personas. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem GMI ienākumu līmenis
personai ir 49,80 eiro mēnesī, savukārt Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina augstāku GMI līmeni – 57 eiro
mēnesī pieaugušajam, 65 eiro mēnesī bērnam un 120 eiro mēnesī vientuļam pensionāram un invalīdam. Līdz ar to
pabalsti un sociālie pakalpojumi bija pieejami lielākam skaitam mazāk aizsargātāko iedzīvotāju.
Jauns pabalsts senioriem medikamentu iegādei un ārstniecības pakalpojumiem
Jauns pabalsta veids Jūrmalā deklarētajiem pensionāriem – 2017. gadā stājās spēkā Jūrmalas pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi «Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai
pensijas vecuma personām». Līdz ar to Jūrmalā deklarētie pensionāri, kuri saņem valsts vecuma pensiju, var saņemt
pašvaldības pabalstu veselības aprūpei – medikamentu iegādei un ārstniecības pakalpojumu saņemšanai – 50 eiro
gadā. Šo iespēju 2017. gadā izmantoja 7540 Jūrmalas pensionāri; pabalstam kopumā izlietoti 376 395 eiro.
Dzīvokļu pabalstos 2017. gadā tika izmaksāti 180 394 eiro, salīdzinājumā ar 2016. gadu dzīvokļu pabalstos
izmaksātā summa palielinājusies par 2393 eiro. Savukārt veselības pabalstos izmaksāti 42 544 eiro, kas ir par
1596 eiro vairāk nekā 2016. gadā.
Sākta ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana
Ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» projektā
«Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem» Jūrmalas pilsētas pašvaldība
2017. gadā uzsāka sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot
reitterapijas nodarbības, psihologa nodarbības, fizioterapeita nodarbības un citus pakalpojumus, kā arī iespēju
izmantot atpūtas brīža pakalpojumu vecākiem. Projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar
invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Īstenojot projektu, turpmākos gados plānots reorganizēt
bērnunamu «Sprīdītis», lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, sniegt atbalstu audžuģimenēm
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un vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti. Tāpat tiks attīstīti grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu pakalpojumi
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Mazāk bērnunamā ievietotu bērnu
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē «Sprīdītis» bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem, kā arī krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem 2017. gadā tika nodrošināti pakalpojumi 30 bērniem;
2016. gadā pakalpojums sniegts 38 bērniem, savukārt 2015. gadā – 51 pakalpojuma saņēmējam. Vērojama
pozitīva tendence klientu skaitam iestādē samazināties.
2017. gada laikā no sociālās aprūpes iestādes izstājušies četri bērni, no tiem viens bērns nodots aizbildniecībā,
viens uzņemts audžuģimenē, savukārt divi jaunieši ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi. Gada laikā iestādē uzņemti trīs
bērni, kuru vecākiem apturētas aizgādības tiesības. Arī 2016. gadā iestādē tika uzņemti trīs bērni, kuru vecākiem
apturētas aizgādības tiesības, savukārt 2015. gadā tika uzņemti 12 bērni.
Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 2017. gadā saņēma 27 klienti. Klientu skaits
pēdējo trīs gadu laikā ir būtiski samazinājies. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
saņēmēju skaits kopš 2015. gada ir samazinājies par 41% (21 klients), bet īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju skaits – par 64% (49 klienti).
Iestāde «Sprīdītis» 2017. gadā iesaistījusies vairākos sadarbības projektos. Sadarbībā ar ASV organizācijām «New
horizons for children» un «Project 143» tika dota iespēja kopumā 11 bērnunama audzēkņiem dzīvot viesģimenēs
ASV, iepazīt ASV un tās kultūru. Četriem bērnunama audzēkņiem bija iespēja piedalīties arī Latvijas bērnunamu
audzēkņu starptautiskā vasaras nometnē Zviedrijā, kur bērniem bija iespēja iepazīties ar Stokholmu, Gēteborgu,
ar Zviedrijas kultūru, cilvēkiem, veidot draudzības saites ar citiem bērniem.
2017. gadā Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
SUSTENTO ekspertiem, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu «Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem», veica Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes «Sprīdītis» izpēti, lai izveidotu
iestādes reorganizācijas plānu. Darbs pie iestādes reorganizācijas plāna vēl turpinās.
Bāriņtiesas lēmumi
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā 2017. gadā ir notikušas 292 tiesas sēdes un pieņemts 261 lēmums. No Jūrmalas
pilsētas bāriņtiesā pieņemtajiem lēmumiem Administratīvajā rajona tiesā ir pārsūdzēts viens lēmums, tā izskatīšana
2017. gadā nav pabeigta, savukārt viens lēmums ticis pārsūdzēts jau Administratīvajā apgabaltiesā, un ar tiesas
spriedumu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmums ir atstāts spēkā, pēc kā Administratīvās apgabaltiesas spriedums
ir pārsūdzēts kasācijas kārtībā Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, kura nolēma atteikties ierosināt kasācijas
tiesvedību.
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbinieki 2017. gadā ir veikuši dzīves apstākļu pārbaudi dažādās ģimenēs
426 reizes, 2016. gadā pārbaudes veiktas 412 reizes, 2015. gadā – 448 reizes.
Vērojama tendence pieaugt administratīvo lietu skaitam. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lietvedībā pārskata gada
31. decembrī bija 860 administratīvās lietas (2015. gadā – 614 administratīvās lietas, 2016. gadā – 724),
no tām 136 tika ierosinātas 2017. gadā. Pārskata gada beigās Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lietvedībā aktīvas bija
50 aizgādnības lietas (2016. gadā 40 aizgādības lietas, 2015. gadā – 41), 192 ārpusģimenes aprūpē esošu
bērnu un viņu vecāku lietas (2016. gadā – 178 lietas, 2015. gadā – 164), 207 lietas, kas saistītas ar bērnu un
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aizgādnībā esošo personu mantisko interešu aizsardzību, mantojuma aizgādnību, kā arī citas lietas, kas saistītas
ar bērnu personisko interešu aizsardzību, tajā skaitā adopcijas, audžuģimeņu, viesģimeņu lietas, kā arī lietas, kas
ierosinātas pēc tiesas pieprasījuma atzinuma došanai tiesai par bērnu aizgādību un saskarsmes tiesību izmantošanas
kārtību. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbinieki kā lietas dalībnieki ir piedalījušies 215 tiesas sēdēs.
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Jūrmalas pašvaldības budžeta izdevumu apjoms veselības nozarei 2017. gadā bija 271 177 eiro, 2016. gadā –
173 016 eiro.
Topošajām māmiņām, bērniem un senioriem
Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas saistošiem noteikumiem par veselību veicinošiem pakalpojumiem, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem bez maksas tika nodrošināti pasākumi veselības veicināšanai tām iedzīvotāju grupām, kurām tas visvairāk
nepieciešams, proti, topošajām māmiņām, cilvēkiem ar aptaukošanos, bērniem un senioriem. Topošajām māmiņām bez
maksas tiek nodrošinātas fizioterapeita konsultācijas un nodarbības, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības baseinā un
zālē un jogas nodarbības, cilvēkiem ar aptaukošanos sniegta iespēja izmantot pakalpojumu vingrošana ūdenī, bērniem
līdz 18 gadu vecumam – ortodontijas pakalpojumus, senioriem – atbalsts zobu protezēšanai, ergoterapeita, fizioterapeita
pakalpojumi un veselību veicinošu pakalpojumu komplekss: ergoterapeita un fizioterapeita nodarbības, uztura speciālista
un psihologa konsultācijas, nodarbības peldbaseinā un trenažieru zālē, relaksācijas aktivitātes un nūjošanas nodarbības.
Ģimenes ar bērniem apgūst veselīgus ieradumus
2017. gadā tika turpināts Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekts «Sniegt iespēju bērniem» («Health education and social advice for low-income families with young children/Empower Kids»).
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Turku Universitāti (Somija) un Tallinas Universitātes Rakveres koledžu (Igaunija); projekta vadošais partneris ir Baltijas reģiona Veselīgo pilsētu asociācija. Projekts ir vērsts uz sociāli mazāk aizsargātām
ģimenēm ar maziem bērniem Somijas, Igaunijas un Latvijas pašvaldībās. Projektā tika izstrādāts interaktīvs
«EmpowerKids» rīks – spēle sociālās jomas speciālistiem darbā ar bērniem, lai novērtētu katra bērna individuālos veselības ieradumus un vajadzības. Īstenotas dažādas aktivitātes un veselības darbnīcas 50 Jūrmalas dienas centra bērniem
un dienas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un saturīga dienas ritma un
emocionālās veselības veicināšanai. Bērni, kuri piedalījās projektā, ieguvuši ne tikai teorētiskas zināšanas par veselīgu
dzīvesveidu, bet arī piedalījušies fiziskās aktivitātēs, iemācījušies saturīgi pavadīt brīvo laiku un pagatavot veselīgas maltītes. Bērni iepazina līdz šim nezināmus, veselīgus produktus un to izmantošanas iespējas. Projekts tiks pabeigts 2018. gadā.
Jaunas iespējas veselības veicināšanai visiem iedzīvotājiem
2017. gadā Jūrmalā sākts Eiropas Sociālā fonda projekts «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Jūrmalā». Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Projektā
īstenotas aktivitātes veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanai, atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības
mazināšanai, garīgās veselības veicināšanai. Rīkota piecu diennakšu nometne jauniešiem, kuriem ģimenē ir ģimenes
loceklis ar atkarību, divas astoņu dienu vasaras nometnes 1.–4. klašu skolēniem par veselīgu uzturu un fiziskām
aktivitātēm, vasaras ratiņdeju nometnes un ratiņdeju nodarbības. Tāpat nodrošinātas fizisko aktivitāšu nodarbības,
kas iedzīvotājiem pieejamas bez maksas. Pārskata gadā notikušas 56 nūjošanas, 44 ielu vingrošanas, 30 ciguna,
22 jogas nodarbības; fizisko aktivitāšu nodarbības cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, kuri pārvietojas riteņkrēslā:
adaptīvā golfa un boči spēles nodarbības, nodarbības adaptīvajā peldēšanā, trenažieru zālē. Rīkotas ekskursijas
bērniem invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem, veselības nodarbības senioriem, invalīdiem un maznodrošinātajiem,
veselīga uztura nodarbības senioriem, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, atbalsta grupas nodarbības senioriem
un invalīdiem ar dažādām saslimšanām. Projektā atsevišķi pasākumi rīkoti arī jaunajiem vecākiem un grūtniecēm
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un jauniešiem, kā arī veselības jautājumiem veltītas tematiskas dienas un atbalsta grupas cilvēkiem ar onkoloģiskām
saslimšanām. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada aprīlim.
2017. gadā Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā veselības aprūpes pieejamības
palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai tika realizēts projekts «Dakteru Klaunu programmas ieviešana
Nacionālajā rehabilitācijas centrā». Projektā tika rīkotas medicīnas klaunādes speciālistu vizītes bērniem vecumā no
viena līdz septiņiem gadiem rehabilitācijas un atsevišķu medicīnisku procedūru laikā. Projekta kopējās izmaksas ir
2095 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 1592 eiro.
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Kopējā pašvaldības īpašumā esošā zemes platība, kas ir uzņemta domes bilancē kā īpašums, tiesiskais valdījums
un lietojums, uz 2017. gada 30. novembri ir 8495,5481 ha.
Salīdzinājumā ar 2016. gadu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma
kopējā bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri bija 172 294 183 eiro, uz 2016. gada 31. decembri –
140 690 260 eiro. Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošās zemes bilances vērtība
uz 2017. gada 31. decembri bija 103 853 368 eiro, uz 2016. gada 31. decembri – 70 259 776 eiro. Jūrmalas
pilsētas pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo ēku bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri bija
58 861 301 eiro, uz 2016. gada 31. decembri – 56 950 179 eiro; būvju (izņemot ielas un citas transporta būves)
bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri bija 151 448 eiro, 2016. gadā – 4 029 671 eiro (pie būvēm tika
uzskaitītas dažas ēkas). Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo dzīvokļu bilances vērtība
uz 2017. gada 31. decembri bija 9 428 066 eiro; 2016. gadā – 9 450 634 eiro.

Zemes īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
5) 0,0%

6) 0,4%
7) 9,9%

4) 12,4%
1) 67,3%
3) 9,7%

2) 0,2%

1) Zeme īpašumā

6820,9 ha

2) Zeme lietošanā

22,0 ha

3) Pašvaldībai piekritīgā zeme

986,7 ha

4) Valstij piekritīgā zeme

1254,5 ha

5) Zeme zemes reformas pabeigšanai

1,0 ha

6) Rezerves zemes fonda zeme

43,8 ha

7) Zeme zem publiskajiem ūdeņiem

1008,5 ha

Informācijas avots: Valsts zemes dienesta Zemes pārskats par 2017. gadu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 20. oktobra lēmumu Nr. 547 «Par nekustamā īpašuma Lienes
ielā 15, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā», Ministru kabinets 2017. gada 25. oktobrī pieņēma rīkojumu
Nr. 610, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības tika nodotas divas ēkas un zemesgabala Lienes
ielā 15, Jūrmalā, 533/797 domājamās daļas, lai iegūtu papildu teritoriju un telpas Jūrmalas pilsētas muzeja kolekciju
eksponēšanai, kā arī lai sakārtotu inženierkomunikāciju tīklu atbilstīgi iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.
Ar Ministru kabineta 2014. gada 23. jūlija rīkojumu Nr. 373 «Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās
Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā» Jūrmalas pilsētas
pašvaldības valdījumā ir nodots nekustamais īpašums – jūras piekrastes josla Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 1014,
kopējā platībā 156,2168 ha, kas sastāv no 16 zemes vienībām. Lai nodrošinātu pludmales apmeklētājiem un videi
draudzīgu, kā arī racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu
aizsardzību un saglabāšanu, pārskata gadā tika pieņemti trīs domes lēmumi par 21 pludmales nogabala nomas tiesību
izsolēm. Noslēgti 14 pludmales nogabalu nomas līgumi atpūtas iespēju nodrošināšanai objektu (kafejnīcu) izvietošanai.
Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017. gada 11. oktobra lēmumu, ir uzsākts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu izvērtējums par visām Jūrmalas pilsētā apbūvētajām
zemes vienībām. Kopumā informācija ir apkopota par 26 051 ēku, kurai tiks izvērtēts Nekustamā īpašuma valsts informācijas
sistēmā reģistrētais ēkas tips vai galvenais lietošanas veids attiecībā pret nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Pielikumā Nr. 13 – Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums atbilstīgi lietošanas mērķu grupām un zemes lietošanas veidiem
Pielikumā Nr. 14 – Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2016. un 2017. gadā
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Atsevišķu funkciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas dome ir izveidojusi kapitālsabiedrības; Jūrmalas pilsētas dome ir
kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
l SIA «Jūrmalas ūdens» (100% pašvaldības līdzdalība),
l SIA «Jūrmalas siltums» (100% pašvaldības līdzdalība),
l SIA «Dzintaru koncertzāle» (100% pašvaldības līdzdalība),
l SIA «Jūrmalas gaisma» (100% pašvaldības līdzdalība),
l SIA «Jūrmalas slimnīca» (100% pašvaldības līdzdalība),
l PSIA «Kauguru veselības centrs» (100% pašvaldības līdzdalība),
l PSIA «Veselības un sociālās aprūpes centrs «Sloka»» (100% pašvaldības līdzdalība),
l SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» (36% pašvaldības līdzdalība).
2017. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība veikusi ieguldījumus kapitālsabiedrībās kopumā 506 794 eiro apjomā.
Ievērojot ar 2016. gada 21. janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 8 noteikto kārtību, kādā nosakāma dividendēs
izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, no sabiedrību
pārskata peļņas netika noteiktas dividendes un atbilstoši peļņas izlietošanas priekšlikumiem peļņa tika novirzīta
kapitālsabiedrību attīstībai, tāpat kā iepriekšējo pārskata gadu pašu kapitāla postenī uzskaitītās rezerves, palielinot
kapitālsabiedrību pamatkapitālu.
Papildus minētajam SIA «Dzintaru koncertzāle» 2017. gadā tika piešķirts finansējums pamatkapitāla palielināšanai
88 100 eiro apmērā koncertflīģeļa un digitālo klavieru iegādei. Līdz ar to SIA «Dzintaru koncertzāle» pamatkapitālā
2017. gadā pašvaldība ieguldījusi 123 685 eiro, SIA «Jūrmalas gaisma» pamatkapitālā – 50 894 eiro, SIA «Jūrmalas
slimnīca» pamatkapitālā – 317 746 eiro, pašvaldības SIA «Kauguru veselības centrs» – 14 469 eiro.
SIA «Jūrmalas ūdens» pārskata gadā izpildīja tai uzticētos pārvaldes deleģētos uzdevumus – organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus: ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana.
Pārskata gadā pašvaldībā tika pieņemts lēmums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa
5.3.1. «Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās
iespējas» projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtas projekta «Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta» īstenošanu,
nosakot projekta mērķi – paplašināt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus dažādos Jūrmalas rajonos, to
ieguvumus no projekta īstenošanas, kā arī projekta īstenošanas laiku. Pārskata gadā 28. jūnijā SIA «Jūrmalas ūdens»
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.
SIA «Jūrmalas ūdens» turpina darbu pie pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanas, kas saistīts ar jaunu tīklu būvniecību
ūdensapgādē un notekūdeņu savākšanā atbilstīgi vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.–2022. gadam noteiktajiem
nefinanšu un finanšu mērķiem un izrietošiem uzdevumiem. Šobrīd kapitālsabiedrība īsteno projektu «Jūrmalas
ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta», kā arī nodrošina Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II un III kārtas
pēcieviešanas uzraudzību, nodrošinot jaunu mājsaimniecību pieslēgumus centralizētajiem tīkliem.
SIA «Jūrmalas siltums» pārskata gadā izpildīja pārvaldes deleģēto uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus – siltumapgādi, lai centralizēti nodrošinātu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus visu gadu ar
karsto ūdeni un apkuri apkures sezonas laikā.
Pārskata gadā veikti sagatavošanās pasākumi ES Kohēzijas fonda darbības programmai «Izaugsme un nodarbinātība» 4.3.1. specifiskā mērķa «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē»
pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai. Vienlaikus saskaņā ar ISO50001:2011 standartu ir
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veikti energoefektivitātes pasākumi, kā rezultātā līdz 2022. gadam ir plānots samazināt zudumus siltumtrasēs līdz 2%,
palielināt gāzes katlu lietderības koeficientu vidēji līdz 3%, kas rezultātā sekmēja kurināmā patēriņa un CO2 izmešu
samazinājumu. Pārskata gadā veiktas investīcijas pārvades sakārtošanā, kopumā atjaunojot 247 metrus.
SIA «Jūrmalas gaisma» pārskata gadā izpildīja tai uzticētos pārvaldes deleģētos uzdevumus, sniedzot attiecīgo
pārvaldes uzdevumu – Jūrmalas pilsētas ielu, laukumu un citu publisko teritoriju apgaismošanas elektrisko tīklu, luksoforu
un citu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu apsaimniekošanu un izbūvi. Jūrmalas pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA «Jūrmalas gaisma» pārskata gadā izbūvēja jaunas apgaismojuma līnijas ielās, kuras līdz šim
nebija apgaismotas, kā arī daļēji apgaismotajos ielu posmos. Apgaismojumam izvēlēti LED gaismekļi, kas ir ekonomiskāki
un videi draudzīgāki. Renovēti arī ielu apgaismošanas elektriskie tīkli un uzstādīta LED apgaismojuma vadības sistēma,
kas nodrošina katra gaismekļa attālinātu darbības kontroli un vadību.
SIA «Jūrmalas slimnīca» pārskata gadā turpināja veikt gan ambulatoro, gan stacionāro ārstniecības darbību, palielinot
medicīnisko pakalpojumu apjomus un veidus. Pārskata gadā ir veikti slimnīcas ēkas uzlabošanas remontdarbi un
medicīnas aparatūras remontu investīcijas, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus, sniedzot kvalitatīvus veselības
aprūpes pakalpojumus.
Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA «Kauguru veselības centrs» izpildīja pārvaldes uzdevumu – veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, vienlaikus paplašinot pacientiem piedāvāto pakalpojumu klāstu,
kā arī turpināja darbu pie veselības aprūpes pakalpojumu spektra paplašināšanas un veselīgas dzīvesveida sekmēšanas
pasākumiem pilsētas iedzīvotājiem.
Pašvaldības SIA «Veselības un sociālās aprūpes centrs «Sloka»» pārskata gadā nodrošināja tai uzticētos pārvaldes
uzdevumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, tomēr kopumā pārskata gadā nefinanšu
un finanšu mērķu izpilde nav sekmējusies atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Turpmāka kapitālsabiedrības attīstība tiks
plānota, vadoties no ieteikumiem izvērtējumā par pašvaldībā esošajiem un plānotajiem sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem, infrastruktūras objektiem, to pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem.
SIA «Dzintaru koncertzāle» pārskata gadā izpildījusi tai uzticētos pārvaldes deleģētos uzdevumus, sasniedzot noteiktos
rezultatīvos rādītājus – nodrošināti 75 kultūras pasākumi, kā arī noorganizēti izcilu Latvijas mākslinieku koncerti ciklā
«Dzimuši Latvijā», ciklā «Jurmala Jazz», Gidona Krēmera festivāls, Starptautiskais baleta festivāls un īpaši krāšņa
Jūrmalas festivāla programma, kā arī daudz citu izcilu mākslinieku koncerti visa gada garumā.
SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» pārskata gadā ir izpildījusi tai uzticētos pārvaldes deleģētos
uzdevumus, efektīvi īstenojot attiecīgo pārvaldes uzdevumu organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus –
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldība, izmantojot savu līdzdalību kapitālsabiedrībā, nodrošina atkritumu
radītājiem atbilstošu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, saglabā pastāvīgu kontroli pār pakalpojuma
kvalitāti un veicina samērīgu pakalpojuma maksas noteikšanu.
Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības kārtību, 2017. gadā nodrošināta kapitālsabiedrību pārraudzība atbilstoši ieviestajai informācijas aprites
un pārskatu iesniegšanas kārtībai.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības izstrādāja vidēja termiņa darbības stratēģijas 2017.–
2020. gadam, kurās atspoguļoti kapitālsabiedrību darbības mērķi un uzdevumi to sasniegšanai. Stratēģijas tika
apstiprinātas atbilstoši noteiktajai kārtībai pašvaldībā. Pārskata gadā tika pārskatīti un precizēti SIA «Jūrmalas
ūdens» un SIA «Jūrmalas siltums» vidēja termiņa darbības stratēģijā ietvertie nefinanšu mērķi un to sasniegšanai
nepieciešamie uzdevumi un rīcības.
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Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību tika izvērtēti
kapitālsabiedrību darbības rezultāti iepriekšējā pārskata periodā.
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 2017. gadā tika izveidota darba grupa par Jūrmalas pilsētas pašvaldībā esošo un
plānoto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un infrastruktūras objektu izvērtēšanu, lai apzinātu
un aktualizētu sociālo pakalpojumu situāciju pašvaldībā, vienlaikus nodrošinot informācijas apmaiņu starp pakalpojumu
sniedzējiem, veiktu kvalitatīvu esošo pakalpojumu analīzi un sagatavotu priekšlikumus Jūrmalas pilsētas pašvaldībai
sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai tās administratīvajā teritorijā.
Pielikumā Nr. 15 – Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrībās 2015.–2017. gadā
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Jūrmalas pilsētas teritorijas attīstība ir balstīta uz ilgtermiņa plānošanas dokumentiem. Galvenie plānošanas
dokumenti ir Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.–2030. gadam, Jūrmalas pilsētas attīstības programma
2014.–2020. gadam, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums, kā arī nozaru plānošanas dokumenti.
2017. gadā tika aktualizēti vairāki politikas plānošanas dokumenti, kā arī izvērtēta plānošanas dokumentos noteikto
uzdevumu izpilde.
Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.–2020. gadam
2017. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 19. decembra lēmumu Nr. 612 «Par Jūrmalas pilsētas attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu» tika aktualizēts Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–
2020. gadam rīcības plāns, kurā iekļautas aktivitātes attīstības programmas stratēģiskajā daļā noteikto uzdevumu izpildei.
Apstiprināts Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.–2020. gadam, kas atspoguļo visus plānotos investīciju projektus no
2018. gada līdz 2020. gadam pašvaldības attīstības veicināšanai. Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2018.–2020. gadam
iekļauti 130 investīciju projekti. Kopējais investīciju apjoms 2018. gadā plānots 41,7 miljonu eiro apjomā, un tas ir par
24,6 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gadā.
Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018.–2020. gadam
Ņemot vērā tūrisma būtisko lomu Jūrmalas pilsētas attīstībā un Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam
noteiktos stratēģiskos mērķus, 2017. gada 26. oktobrī Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja Jūrmalas pilsētas tūrisma
attīstības rīcības plānu 2018.–2020. gadam.
Rīcības plānā ir iekļauti uzdevumi kūrortpilsētas attīstības veicināšanai, tūrisma infrastruktūras attīstīšanai, tūrisma vietas
mārketingam un viesmīlības un citu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, paredzot īstenojamos pasākumus. Galvenais
uzsvars tūrisma attīstībā tiks likts uz atbalstu komersantiem jaunu tūrisma produktu veidošanā, kas veicinātu tūristu
skaita palielināšanos ārpus vasaras perioda, tūrisma digitālo mārketingu, veselības un darījuma tūrisma pakalpojumu
dažādošanu un kvalitātes paaugstināšanu pakalpojumu sektorā.
Galvenie virzieni, kuros izstrādātas konkrētas aktivitātes un uzdevumi, ir atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu
pilnveidošana un kvalitāte; veselības tūrisma, tajā skaitā veselīga dzīvesveida produktu un pakalpojumu, attīstība;
Jūrmalas kā vietas konferenču, kongresu, pasākumu organizēšanai un motivējošā tūrisma attīstība; atbalstošas un
veicinošas tūrisma uzņēmējdarbības vides pilnveidošana. Rīcības plānā akcentēta arī Jūrmalai unikālo kūrorta pakalpojumu
attīstīšana un pieejamo dabīgo resursu plašāka izmantošana.
Lai izstrādātu tūrisma attīstības rīcības plānu, pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma Latvijas Universitātes Ekonomikas
un vadības fakultātes, Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta pētnieki sadarbībā ar Biznesa augstskolas «Turība»
speciālistiem veica divus pētījumus par tūristu apmierinātību ar tūrisma pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā. Pirmais pētījums
«Jūrmalas pilsētas tūristu apmierinātība, tās analīze un rekomendācijas tūrisma mārketinga un tūrisma attīstības un rīcības
plāna izstrādei» tika īstenots no 2016. gada februāra līdz 2016. gada novembrim, savukārt otrs pētījums «Ziemas
sezonas tūristu apmierinātība Jūrmalā» tika īstenots no 2016. gada decembra līdz 2017. gada aprīlim.
Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties interneta vietnē www.jurmala.lv, sadaļā «Pašvaldība» – «Pētījumi».
Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.–2020. gadam
2017. gadā beidzās Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģijas 2013.–2017. gadam darbības termiņš, tādēļ tika veikts
stratēģijas īstenošanas izvērtējums. Lai saglabātu jaunatnes attīstības plānošanas dokumentu pēctecību, balstoties uz
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veikto izvērtējumu, 2017. gadā tika sākta Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2020. gadam
izstrāde. Attīstības plāna mērķis ir attīstīt darbības, kas veicina Jūrmalas jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.–2020. gadam
2017. gadā tika izvērtēts Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020. gadam īstenošanas progress
un veikta koncepcijas aktualizācija. Aktualizētā Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.–2020. gadam
apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 14 «Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2015. gada 11. jūnija lēmumā Nr. 221 «Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020. gadam apstiprināšanu»».
Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.–2020. gadam
2017. gadā tika sagatavots ikgadējais pārskats par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.–
2020. gadam izpildi un aktualizēts rīcības plāns; plāns apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu
komitejas 2018. gada 10. janvāra sēdē.
Jūrmalas ostas attīstības programma 2014.–2022. gadam
2017. gadā Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja grozījumus Jūrmalas ostas attīstības programmā 2015.–2022. gadam,
precizējot investīciju plānu un rīcības plānu.
Ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties interneta vietnē www.jurmala.lv,
sadaļā «Attīstība» – «Attīstības plānošana» – «Attīstības plānošanas dokumenti».
Kapitālsabiedrību stratēģijas
Ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantā noteiktās prasības
un lai veicinātu labu pārvaldības praksi kapitālsabiedrībās, 2017. gadā izstrādātas un apstiprinātas vairāku
kapitālsabiedrību, kurās Jūrmalas pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja, stratēģijas:
l 2017. gada 17. februārī izstrādāta pašvaldības SIA «Kauguru veselības centrs» vidēja termiņa darbības stratēģija
2017.–2020. gadam;
l 2017. gada 17. februārī izstrādāta SIA «Dzintaru koncertzāle» vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2020. gadam;
l 2017. gada 17. februārī izstrādāta SIA «Jūrmalas slimnīca» vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2020. gadam;
l 2017. gada 24. aprīlī izstrādāta pašvaldības SIA «Veselības un sociālās aprūpes centrs «Sloka»» vidēja termiņa
darbības stratēģija 2017.–2019. gadam;
l 2017. gada 24. aprīlī izstrādāta SIA «Jūrmalas gaisma» vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2020. gadam.
Turpmāk kapitālsabiedrības darbības rezultāti un efektivitāte tiks vērtēta atbilstoši stratēģijā noteiktajiem mērķiem, tostarp
finanšu mērķiem, un plānotajām aktivitātēm mērķu sasniegšanai.
Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas programma 2013.–2020. gadam
Atbilstoši Energoefektivitātes likuma 5. panta prasībām 2017. gadā Jūrmalas pašvaldībā tika ieviesta energopārvaldības
sistēma atbilstoši ISO 50001 standartam. Energopārvaldības sistēma ļauj uzskaitīt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās,
veicina enerģijas lietošanas paradumu maiņu un palīdz izstrādāt priekšlikumus enerģijas patēriņa samazināšanai. Par
2017. gadu apkopotā informācija liecina, ka energopārvaldības sistēmas ietvaros pašvaldībā ir ietaupīta elektroenerģija
129,6 MWh apjomā un siltumenerģija 559,3 MWh apjomā jeb 52 700 eiro vērtībā.
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2017. gadā tika sākts projekts «Accelerate SUNShINE», kura īstenošanas rezultātā tiks attīstīti energoefektivitātes
pakalpojumi Jūrmalā un citās Latvijas pašvaldībās. Jūrmalas pašvaldības darbinieki sadarbībā ar tehniskajiem un
finanšu ekspertiem sniegs atbalstu Jūrmalas iedzīvotājiem daudzdzīvokļu ēku renovācijas procesā.
Teritorijas plānošana
2016. gada 24. martā tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 138 «Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
grozījumu apstiprināšanu» un izdoti saistošie noteikumi Nr. 8 «Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu».
Teritorijas plānojuma grozījumi stājās spēkā 2016. gada 5. aprīlī, to īstenošana uzsākta 2016. gada 9. septembrī.
2017. gadā publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodoti 15 detālplānojuma projekti un viens
lokālplānojums. Detālplānojumu un lokālplānojuma publiskās apspriedes sanāksmēs piedalījās 43 iedzīvotāji.
Saņemti 77 rakstiski iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām detālplānojumu un lokālplānojuma publiskās
apspriešanas laikā; viedokli par detālplānojumiem un lokālplānojumu izteikušas 204 personas. Detalizēta
informācija par saņemto priekšlikumu izvērtējumu ir pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
«Geolatvija.lv» pie katra detālplānojuma un lokālplānojuma materiāliem.
2017. gadā ar domes lēmumiem tika uzsākta 22 detālplānojumu vai to grozījumu izstrāde. Ar domes lēmumiem
2017. gadā uzsākta trīs lokālplānojumu izstrāde, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.
Ar domes lēmumiem 2017. gadā apstiprināts 21 detālplānojums. 2017. gadā izsniegtas 114 būvatļaujas jaunai
būvniecībai, no tām 81 dzīvojamai ēkai, 31 nedzīvojamai ēkai. Ekspluatācijā nodotas 158 dzīvojamās mājas un
dzīvojamās telpu grupas un 53 nedzīvojamās ēkas un telpu grupas.
Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Pārskata gadā Jūrmalas pilsētā investīcijas veikuši privātie investori, atjaunojot un izveidojot objektus, kas veicinās tūrisma
pieaugumu.
Nacionālajā rehabilitācijas centrā «Vaivari» veikti ieguldījumi veselības aprūpes infrastruktūrā – izremontētas telpas,
labiekārtotas fizioterapijas zāles, modernizēta pacientu aprūpe un rehabilitācijas iespējas. Finansējums attīstībai
piesaistīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts un NRC «Vaivari» budžeta.
Veikti rekonstrukcijas darbi sanatorijā «Belorusija» – atjaunots ēdināšanas un medicīnas pakalpojumu sniegšanas
komplekss, lielā daļā ēkas izremontētas telpas dzīvošanai.
2017. gadā Jūrmalā atklāti jauni tūristu piesaistes objekti: tirdzniecības centrs «Galerija «Korso»» Jomas ielā, kur darbojas
arī piedzīvojumu, izklaides un izglītības centrs visai ģimenei, neliels kinoteātris un restorāns; darbu sāka pludmales
kafejnīca «Simply», restorāns «Grill & Fish Jomas terase», viesnīca «Villa Jūrmala», dzīvokļu viesnīca «Bella Jūrmala».
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U N V E I K T I E PAS Ā KU M I AT K L ĀTO T R Ū KU M U N OV Ē R Š A N A I
2017. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā veikta Valsts kontroles revīzija «Vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcība,
nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?».
Valsts kontrole secināja, ka pašvaldības rīcības kapsētu infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā ir plānveidīgas, secīgas
un pārskatāmas. Revīzijas ziņojumā ir sniegti pieci ieteikumi iedzīvotājiem būtiskās ar kapsētu izmantošanu saistītās
informācijas pieejamības uzlabošanai, labākas pakalpojumu pieejamības klientam nodrošināšanai, pašvaldības
attīstības un budžeta plānošanas pilnveidošanai, pašvaldībā ieviestās kontroles uzlabošanai. Jūrmalas pilsētas
pašvaldība un pašvaldības iestāde «Jūrmalas kapi» ir uzsākušas ieteikumu ieviešanu. Ieteikumu ieviešanas termiņš ir
2019. gads.
2017. gadā turpinājās Valsts kontroles 2016. gada 15. septembra revīzijas ziņojumā «Par Latvijas Republikas
2015. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem» sniegto ieteikumu ieviešana. Jūrmalas
pilsētas dome ir ieviesusi trīs ieteikumus, ieviešanas procesā ir divi ieteikumi, kas saistīti ar inženierbūvju un transporta
infrastruktūras uzskaites pilnveidošanu, datu salīdzināšanu ar valsts reģistriem un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība iepirkuma rezultātā ir noslēgusi līgumu par ielu un ceļu infrastruktūras elementu uzskaites
aktualizāciju.
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U N D A R B Ī B AS P I L N V E I D O Š A N A I
Jūrmalas pilsētas dome, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības veic darbības iekšējās kontroles sistēmas
pilnveidošanai un uzlabošanai jomās, kurās ir sniegtas ārējo auditoru vai iekšējo revidentu rekomendācijas.
Auditi un pārbaudes
Pārskata periodā Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas darbinieki veica 14 auditus un pārbaudes
Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās, pašvaldības padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās.
2017. gadā veiktas Jūrmalas pilsētas līdzfinansēto sporta projektu līgumu pārbaudes, izglītības iestādes darbības
novērtējuma revīzija un atlīdzības pārbaudes visās iestādēs. Revīzijas un audita nodaļas revidenti pārbaudīja
ārējo revidentu sniegto ieteikumu ieviešanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Veselības un sociālās
aprūpes centrs «Sloka»». Pārskata gadā tika izvērtēta sporta telpu piešķiršanas efektivitāte un lietderība izglītības
iestādēs, izvērtēta izglītības iestāžu tehniskā personāla darbības, veicamo funkciju un amata vienību skaita
atbilstība veicamajam darba apjomam, izvērtēta būvniecības darbu plānošana un kontrole izglītības iestādēs, kā
arī veiktas citas pārbaudes.
Revīzijas un audita nodaļas ziņojumos ir sniegts vērtējums par esošo iekšējās kontroles sistēmu un izteikti 219 ieteikumi tās pilnveidošanai. Pārskata gadā ir ieviesti 76% sniegto ieteikumu un turpinās darbs ieteikumu ieviešanā.
Par finanšu pārskata revīziju
SIA «Ernst&Young Baltic» 2017. gada 17. maijā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai sniedza pašvaldības 2016. gada
konsolidētā finanšu pārskata revīzijas novērojumu kopsavilkumu, izsakot sešas rekomendācijas (datu salīdzināšanas ar
valsts reģistriem, uzkrājumu tiesvedībām izveides un uzkrāto saistību atzīšanas jomā, kā arī maksājumu autorizācijas un
nodokļa atgūšanas jomā), no kurām ieviestas ir trīs un norit darbs pie pārējo trīs rekomendāciju ieviešanas.
Domes un tās padotības iestāžu darba uzlabošanai
Lai uzlabotu Jūrmalas pilsētas domes un tās padotībā esošo iestāžu darba efektivitāti, kā arī lai veicinātu attīstības
plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, 2017. gadā uzsākts darbs pie Jūrmalas pilsētas pašvaldības
darba plāna 2018. gadam izstrādes, kas veidots saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–
2020. gadam rīcības plānu, norādot arī sasaisti ar Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2018.–2020. gadam un
pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentiem.
Turpmāk Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un no pašvaldības budžeta finansētajām iestādēm katru gadu
būs jāsagatavo darba plāns atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam rīcības
plānam, apstiprinātajam nolikumam, budžetam un iepirkumu plānam, kā arī reizi ceturksnī jāsagatavo pārskats
par pašvaldības kārtējā gada darba plāna izpildi, jāizvērtē riski un nepieciešamības gadījumā jāveic izmaiņas
darba plānā.
Paredzēts, ka arī darbinieku ikgadējā novērtēšana, sākot ar 2018. gadu, daļēji tiks veikta, ievērojot pašvaldības
kārtējā gada darba plāna izpildi.
Lai uzlabotu sasaisti starp pašvaldības attīstības plānošanu un budžeta plānošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, plānojot 2018. gada budžetu, tika veikta pašvaldības budžeta sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajām aktivitātēm.
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2017. gadā Jūrmalā uzņemtas 14 ārvalstu pašvaldību, organizāciju un Latvijā akreditēto ārvalstu vēstniecību un
starptautisko institūciju delegācijas no Ukrainas, Izraēlas, Horvātijas, Moldovas, Vācijas, Krievijas, Norvēģijas,
Dānijas, Francijas, kā arī
īstenotas 19 aktivitātes ar vēstniecībām un sadraudzības pilsētām.
Tās ir kalpojušas par pamatu turpmākas sadarbības izveidei, aktivitāšu un projektu īstenošanai
pilsētas attīstības, izglītības, kultūras, vides, sociālo jautājumu, uzņēmējdarbības u.c. jomās, kā arī lai popularizētu
Jūrmalu kā starptautisku pasākumu rīkošanas vietu.
Aktīva sadarbība 2017. gadā norisinājās ar ārvalstu vēstniecībām Latvijā, to pārstāvniecībām, kā arī Latvijas
vēstniecībām ārvalstīs, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
l Jūrmala iepazīstināja ar savu pieredzi nacionālo minoritāšu jautājumu risināšanā Vispārējās konvencijas par
nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas trešās monitoringa vizītes delegāciju (Eiropas Komisijas
un Eiropas Padomes ekspertus).
l Sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tika rīkots seminārs un
fotoizstāde «Tiesības uz cieņpilnu dzīvi», aktualizējot sabiedrības attieksmes, kā arī vides pieejamības jautājumus.
l Sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Latvijā Jūrmalā tika rīkota Izraēlas Valsts apbalvojuma «Taisnais starp tautām»
piešķiršanas ceremonija, godinot tos Latvijas valstspiederīgos, kuri holokausta laikā glāba ebrejus.
l Jūrmalas pilsēta ar daudzveidīgām kultūras un mākslas aktivitātēm iesaistījās Latvijas vēstniecības Igaunijā
rīkotajos «Latvijas dienu» pasākumos Jūrmalas sadraudzības pilsētā Pērnavā.
l 2017. gadā tika atzīmēta Jūrmalas un sadraudzības pilsētas Kabūras (Francija) sadraudzības 40. gadadiena:
tika izdota abu pilsētu sadraudzības gadadienai veltīta pirmā personificētā pastmarka un aploksne, sadarbībā
ar Francijas vēstniecību Jūrmalas Mākslas skolā tika rīkots radošo darbu konkurss «Francijas pērles», izstādes
darbi tika izstādīti Kabūras centrālajā izstāžu galerijā.
l Turpinājās aizsāktā sadarbība starp sadraudzības pilsētām jauniešu projektos – šajā pārskata gadā notika
koordinatoru vizīte par kopīga «Erasmus+» projekta starp trim Jūrmalas sadraudzības pilsētām Jēvli (Zviedrija),
Kabūru (Francija) un Terračīnu (Itālija) īstenošanu 2018. gadā. Sekmīgas pieredzes apmaiņas vizītes Jūrmalas
izglītības ekspertiem norisinājās divās sadraudzības pilsētās – Pērnavā un Palangā.
Aktīvs darbs noticis starptautiskajā pilsētu sadarbības tīklā «Baltijas pilsētu savienība» (Union of Baltic Cities –
UBC), kas apvieno 85 pilsētas Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs, Polijā un Krievijā. Izmantojot UBC kontaktu bāzi,
izplatīta informācija par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īstenotajiem projektiem, meklēti sadarbības partneri, kā
arī saņemta informācija par citu pilsētu īstenotajiem projektiem, kuros iesaistījās Jūrmalas pilsētas pašvaldības
speciālisti un nevalstiskās organizācijas. Jūrmalas pilsētas domes koordinatori 2017. gadā piedalījās Baltijas pilsētu
savienības konferencē par ES projektiem Vekšē, Zviedrijā.
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Apmeklētāju apkalpošanas centri
Nodrošinot kvalitatīvu pašvaldības un iedzīvotāju saziņu un apkalpošanu dažādos veidos, 2017. gadā turpināja
darboties trīs Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centri. Tie izvietoti dažādās vietās pilsētā, lai
iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtu iespēja ērtāk un efektīvāk saņemt informāciju un pašvaldības pakalpojumus.
Viens Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrs atrodas Jūrmalas pilsētas domes centrālajā ēkā
Jomas ielā Majoros, otrs – Raiņa ielā Kauguros, trešais – Tukuma ielā Ķemeros.
Samazināta dokumentu aprite papīra formātā
2017. gadā, turpinot pilnveidot dokumentu vadības sistēmu vienotajā datorizētajā lietvedības sistēmā, tika
nodrošināts rīkojumu, līgumu, tāmju, rēķinu un iepirkumu dokumentu elektroniskais aprites process, tādējādi samazinot
dokumentu apriti papīra formātā pašvaldībā, līdz ar to uzlabojot un paātrinot saņemto dokumentu apstrādes un
aprites procesu.
Sākta Jūrmalas iedzīvotāja
kartes ieviešana
2017. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība uzsāka jaunu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotāju ērtībām. Tika ieviesta
Jūrmalas iedzīvotāja karte – personalizēta viedkarte, kura apliecina Jūrmalas iedzīvotāja statusu pašvaldībā.
Jūrmalas iedzīvotāja karte sākotnēji darbojas kā sabiedriskā transporta braukšanas karte atlaižu saņemšanai pilsētas
maršrutu tīkla autobusos un skolēna apliecība, bet laika gaitā ar Jūrmalas iedzīvotāja karti varēs saņemt arī dažādas
citas priekšrocības un atvieglojumus.
Modernizēta iebraukšanas
caurlaižu pieteikšanas sistēma
Otrs būtisks jauninājums iedzīvotāju apkalpošanas pilnveidošanā ir 2017. gadā ieviestais e-pakalpojums Jūrmalas
iebraukšanas caurlaižu pieteikšanai un iegādei, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju izvēlēties ērtāko
un pieņemamāko pakalpojuma pieteikšanas un saņemšanas veidu. Ilgtermiņa caurlaides ir elektroniskas, tās var
iegādāties elektroniski interneta vietnē epakalpojumi.jurmala.lv.
Uzlabots pašvaldības e-indekss
Kā liecina Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldība kopējā valsts nozīmes pilsētu
e-indeksa vērtējumā ieņem ceturto vietu. Mērījumi sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši
pašvaldība izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sniegtos risinājumus, lai veicinātu sniegto
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Latvijas pašvaldību e-indeksa rezultāti
2017. gadā liecina, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv pieejams visvairāk ar
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem saistīto veidlapu sagatavju, kas atvieglo un paātrina saziņu ar pašvaldību, –
160 veidlapas. Mājaslapā pieejamo pašvaldības sniegto pakalpojumu aprakstu skaita ziņā Jūrmalas pilsēta
ieņem otro vietu ar 175 sniegto pakalpojumu aprakstiem. Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu elektronisko
nosūtīšanu Jūrmalas pilsēta ieņem trešo vietu ar 16,7% elektroniski nosūtītajiem rēķiniem gan fiziskām, gan
juridiskām personām. Elektroniski saņemtās ienākošās korespondences no iedzīvotājiem un juridiskām personām
īpatsvars ir 28,2%, tādējādi Jūrmalas pilsētas pašvaldība šajā jomā ir sestajā vietā.
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Statistika par iesniegumiem un atļaujām
Vienotajā datorizētajā lietvedības sistēmā 2017. gadā reģistrēti 27 093 iesniegumi (14 189 – no fiziskām personām,
t. sk. 8166 pensionāru pieteikumi veselības pabalsta saņemšanai, 12 904 – no juridiskām personām), 863 projekti
saskaņošanai, 4905 iesniegumi atļauju saņemšanai transportlīdzekļu iebraukšanai īpaša režīma zonā. Izsniegtas
297 atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai pludmales un kāpu zonā. Nosūtīti 7295 atbildes dokumenti
(2084 fiziskām personām, 5211 juridiskām personām), izsniegtas 1424 izziņas, 102 pilnvaras, izdoti 426 rīkojumi.
Saņemti 114 iesniegumi atļauju saņemšanai publiskiem pasākumiem, izsniegtas 106 atļaujas publiskiem pasākumiem;
saņemti 418 iesniegumi tirdzniecības atļauju saņemšanai, izsniegta 371 tirdzniecības vietu atļauja; saņemti
946 iesniegumi izskatīšanai Koku vērtēšanas komisijai, izsniegtas 769 koku ciršanas atļaujas; reģistrēti 1189 pieteikumi
licenču kartīšu saņemšanai taksometru pakalpojumu sniegšanai, izsniegtas 1143 licenču kartītes; saņemti 163 pieteikumi
licenču saņemšanai pasažieru pārvadājumiem, izsniegtas 156 licences; izsniegts 861 lēmums par licenču kartītēm;
reģistrēti pieteikumi un izsniegti 118 Vides nodaļas un 367 Būvniecības projektu vadības nodaļas sagatavotie
tehniskie noteikumi.
Plāno ieviest oficiālo e-adresi
2018. gadā atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteiktajam Jūrmalas pilsētas pašvaldībā plānots
ieviest oficiālo elektronisko adresi, kas nodrošinās iespēju veidot ar iedzīvotājiem oficiālo saraksti elektroniski vienotā
un drošā vidē neatkarīgi no tās fiziskās dzīvesvietas Latvijā vai atrodoties ārvalstīs, kā arī plāno vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portālā «Latvija.lv» ievietot visu sniegto pakalpojumu aprakstus.
Tikšanās ar domes priekšsēdētāju un deputātiem
Iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar pašvaldības domes deputātiem un pašvaldības vadību noteiktajos pieņemšanas
laikos. Tikšanos ar domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekiem var pieteikt, zvanot priekšsēdētāja biroja
vecākajai referentei uz tālruņa numuru 67093800 vai 67093805. Domes deputātu pieņemšanas laiks ir norādīts
pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv, kā arī tiek publicēts Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā
«Jūrmalas Avīze», kuru iedzīvotāji saņem bez maksas.
Domes sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties iedzīvotāji, žurnālisti, nevalstisko organizāciju, biedrību pārstāvji.
Saziņai vairāki informācijas kanāli
Informācijas sniegšanu iedzīvotājiem par aktuāliem jautājumiem pašvaldība nodrošina, izmantojot vairākus
informācijas kanālus – interneta vietni www.jurmala.lv, sociālos tīklos «Facebook» un «Twitter» un pašvaldības
informatīvo izdevumu «Jūrmalas Avīze».
2017. gadā par vairāk nekā 9000 audzis pilsētas mājaslapas apmeklētāju skaits – 2017. gadā reģistrēti
429 632 lietotāji, 2016. gadā – 420 581.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība sociālajos tīklos «Facebook» un «Twitter» uztur pilsētas profilus, kas sniedz
iedzīvotājiem plašākas iespējas uzzināt par pilsētas jaunumiem, sazināties ar pašvaldību un noskaidrot interesējošos
jautājumus.
Informatīvais izdevums «Jūrmalas Avīze» tiek izdots vidēji divas reizes mēnesī un bez maksas tiek piegādāts visiem
pilsētas iedzīvotājiem pastkastītēs dzīvesvietā Jūrmalā. 2017. gadā izdoti 18 izdevuma numuri 16–20 lappušu
apjomā. Avīze ir pieejama arī elektroniski pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv.
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2017. gadā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbu žurnālistiem sniegtas atbildes un intervijas presē, radio
un televīzijā uz vairāk nekā 300 informācijas un interviju pieprasījumiem, sagatavotas 150 ziņas, kas nosūtītas
plašsaziņas līdzekļiem.
Sabiedrības līdzdalība
Lai pieņemtu un realizētu Jūrmalas iedzīvotājiem un dažādām iedzīvotāju grupām labvēlīgus lēmumus, iedzīvotājiem
un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties
lēmumu pieņemšanas un attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā.
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā tiek īstenota galvenokārt ar konsultatīvo
padomju starpniecību, kurās pārstāvētas dažādas nozares un iedzīvotāju interešu grupas. 2017. gadā Jūrmalas
pilsētā darbojās Kultūras konsultatīvā padome, Izglītības konsultatīvā padome, Jūrmalas jauniešu dome, Jūrmalas
pilsētas kristīgo draudžu padome, Sabiedriskā padome un Uzņēmēju konsultatīvā padome.
Iedzīvotāju iniciatīva – pašvaldības līdzfinansējums
Pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un iedzīvotāju grupām. Pateicoties
biedrību, apvienību u.c. nevalstisko organizāciju iniciatīvai, Jūrmalas pilsētā 2017. gadā kultūras un mākslas
nozares attīstības veicināšanai tika īstenoti deviņi projekti (2016. gadā – 15), veselības aprūpes pieejamības
palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai – viens projekts (2016. gadā – 10), sabiedrības integrācijas
veicināšanai – septiņi projekti (2016. – astoņi), publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai – pabeigti divi projekti, viens projekts turpinās (2016. – pieci) un viens projekts sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jomā
(2016. gadā – divi).
Kopumā 2016. gadā ir īstenoti 20 iedzīvotāju iniciatīvas projekti, viens projekts turpinās.
Iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas pārskata gadā piedalījās arī pilsētas teritorijas attīstības plānojuma
publiskajās apspriešanās, sniedzot savus priekšlikumus un apmeklējot publisko apspriešanu sanāksmes.
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12 . J Ū R M A L AS P I L S Ē TAS PAŠ VA L D Ī B AS
P R I O R I TĀ R I E UZ D E V U M I 2018. G A D A M
2018. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība turpinās uzsāktās aktivitātes, īstenojot pasākumus tālākai Jūrmalas
ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības
programmu 2014.–2020. gadam.
Saglabājot plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī, pašvaldība nodrošinās iepriekšējos gados noteiktos atvieglojumus
iedzīvotājiem, sociālās garantijas un sociālos pabalstus, kā arī samazinātu nekustamā īpašuma nodokli. Jūrmalas
pašvaldības skolās un bērnudārzos arī turpmāk tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana, bezmaksas sabiedriskais
transports skolēniem, studentiem un pensionāriem. 2018. gadā plānots nodroši āt braukšanu pilsētas autobusos
bez maksas visiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri saņēmuši Jūrmalas iedzīvotāja karti. Lai paaugstinātu veselības aprūpes
pieejamību pensijas vecuma cilvēkiem, pašvaldība arī 2018. gadā piešķirs pabalstu pilsētas senioriem 50 eiro
apmērā veselības aprūpei.
No 2018. gada būs palielināts atvieglojums Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodoklim
par zemi līdz 90%, savukārt daudzbērnu ģimenēm – gan par zemi, gan ēkām tādā pašā apmērā.
Uzlabojoties iedzīvotāju materiālajai labklājībai, arī 2018. gadā ir rasta iespēja paplašināt sociālās palīdzības
saņēmēju loku. Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir palielinājusi atbalstu audžuģimenēm un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem. 2018. gadā atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu tiks piešķirta jau no pirmā bērna, kā arī ir
papildus piešķirs 300 eiro gadā katram bērnam nepieciešamā inventāra un apģērba iegādei.
Būtiska Jūrmalas pilsētas pašvaldības prioritāte 2018. gadā ir Eiropas Savienības fondu piesaiste pašvaldības
attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanai. Tiks uzsākta projektu īstenošana Ķemeru teritorijas
labiekārtošanai – Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai, ceļu infrastruktūras atjaunošanai. Tiks sākta Mellužu
estrādes kompleksa restaurācija un teritorijas labiekārtošana un citi projekti.
Kopumā 2018. gadā pašvaldībā tiks īstenoti 26 projekti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.
Pilsētas infrastruktūras attīstībā nozīmīga prioritāte ir ceļu infrastruktūras pilnveidošana. Ceļu un ielu remontos
pašvaldība 2018. gadā plāno ieguldīt gandrīz uz pusi vairāk līdzekļu nekā 2017. gadā, kopumā tam paredzot
6,2 miljonus eiro. Tiks veikta divu pilsētas centrālās daļas ielu – Teātra ielas un Viktorijas ielas – infrastruktūras
atjaunošana, pārbūvējot Teātra un Viktorijas ielu posmā no Lienes ielas līdz Jomas ielai. Tiks atjaunots ielu
brauktuves segums, izbūvētas jaunas autostāvvietas ielu brauktuves malās, izbūvētas jaunas gājēju ietves,
pārbūvēta apgaismojuma sistēma, uzstādītas jaunas, energoefektīvas apgaismojuma laternas.
Nozīmīgi ieguldījumi 2018. gadā plānoti izglītības iestāžu remontiem, tam paredzot aptuveni 1,4 miljonus
eiro pašvaldības finansējuma. Papildus piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tiks atjaunotas telpas un
paaugstināta energoefektivitāte Jaundubultu un Kauguru vidusskolas ēkām.
Turpinot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras modernizāciju, 2018. gadā tiks turpināta
iebraukšanas nodevas samaksas sistēmas attīstīšana Jūrmalā, lai to padarītu vēl ērtāku lietotājiem.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības plānos 2018. gadam ir veselīga dzīvesveida veicināšana iedzīvotājiem, augsta
līmeņa kultūras un sporta pasākumu pieejamības nodrošināšana Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.
Sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu atbalstam pašvaldības budžetā
paredzēti līdzekļi 1,3 miljonu eiro apjomā, dodot iespēju rīkot gan starptautiska mēroga kultūras pasākumus augsta
līmeņa profesionāliem sportistiem, gan sporta pasākumus, kuros var piedalīties aktīva dzīvesveida cienītāji.
Kultūras pasākumus Jūrmalā rīkos gan pašvaldības kultūras iestādes, gan projektu konkursa veidā pašvaldība
piešķirs līdzfinansējumu profesionālas mākslas un kultūras projektu atbalstam, – šim mērķim pašvaldības budžetā
paredzēti līdzekļi kopumā divu miljonu eiro apjomā.
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12 . J Ū R M A L AS P I L S Ē TAS PAŠ VA L D Ī B AS
P R I O R I TĀ R I E UZ D E V U M I 2018. G A D A M
2018. gadā Latvijā sagaidāmi divi ievērojami notikumi, kuros piedalās arī Jūrmala, – Latvijas valsts simtgade
un XXVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XVI Deju svētki. Latvijas simtgades pasākumu rīkošanai pašvaldība
paredzējusi līdzekļus 375 tūkstošu eiro apjomā, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas svētku noformējuma veidošanai –
100 tūkstošus eiro. Dziesmu un deju svētkos piedalīsies 17 Jūrmalas kultūras iestāžu radošie kolektīvi, kam pašvaldība plāno piešķirt kopumā 94,6 tūkstošus eiro.
Iepriekšējos gados sākto aktivitāšu īstenošana 2018. gadā būs labs pamats Jūrmalas pilsētas ekonomiskajai
attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Vienlaikus pašvaldība 2018. gadā sāks aktīvi
gatavoties jaunajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam 2021.–2027. gadam, lai nodrošinātu
finansējuma piesaisti pašvaldības attīstības veicināšanai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajām prioritātēm.

61

pielikums nr . 1
2 0 l i e l ā k i e u z ņ ē m u m i J ū r m a l ā a r l i e l ā ko a p g r oz ī j u m u l ī dz 2 017. ga da 31. d e c e m b r i m
Nr.p.k.

Uzņēmums

Apgrozījums, EUR

Pret 2016. g.

Pret 2015. g.

1

BBH Investments, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

11 458 452

0%

1%

2

A.F.P. International Inc., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

10 503 186

nav datu

nav datu

3

Shield Bunkering

10 331 964

24%

46%

4

Verģi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

8 335 467

6%

3%

5

Jūrmalas siltums, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

7 264 031

4%

–4%

6

Industry Service Partner, SIA

6 516 195

51%

62%

7

Vegris, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

6 118 700

34,67 reizes

69,87 reizes

8

Sanare-KRC Jaunķemeri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

5 740 226

4%

5%

9

Jūrmalas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

5 563 634

7%

14%

10

Hotel Jūrmala SPA, SIA

5 294 680

0%

5%

11

Lebens, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma

5 035 166

27%

21%

12

Jūrmalas mežaparki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

4 778 619

45%

2,85 reizes

13

Akvaparks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

4 638 876

6%

6%

14

Innovation Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

4 422 799

3%

11%

15

A.F.P. of North America Inc. patstāvīgā sabiedrība Latvijā,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

4 381 701

–2%

–4%

16

Lauris Restaurant Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

3 766 577

12%

28%

17

Arsava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

3 619 280

26%

29%

18

Fēnikss, Akciju sabiedrība

3 421 121

–1%

-3%

19

Meistars, Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību

3 418 984

53%

93%

20

Alfa Lithium, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA

3 131 836

nav datu

nav datu
Informācijas avots: Lursoft datubāze
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pielikums nr . 2
J ū r m a l as p i ls ē tas d om es s t r u kt ū r a u z 2017. ga da 31. d e c e m b r i
L ē m ē jva r a

DOME
DOMEs priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks

Domes priekšsēdētāja birojs

Priekšsēdētāja vietnieks
pilsētas attīstības politikas jautājumos

konsultatīvās padomes

Finanšu komiteja

Izglītības
Jauniešu dome
Kultūras
Sabiedriskā
Uzņēmēju

Pilsētsaimniecības un drošības komiteja

Revīzijas un audita nodaļa

Sociālo, veselības
un integrācijas jautājumu komiteja
Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja

komisijas
Administratīvā komisija
Bērnu tiesību aizsardzības komisija
Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija
Būvvalde
Jūrmalas pilsētas sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisija
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Dzīvokļu komisija
Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija
Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija
Koku vērtēšanas komisija
Nekustamā īpašuma iznomāšanas
un izīrēšanas komisija
Pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija
Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisija
Privatizācijas komisija
Rakšanas atļauju izsniegšanas komisija
Zemes komisija
Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija
Simbolikas komisija
Apbalvojumu piešķiršanas komisija
ES fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu
iesniegumu atlases un vērtēšanas komisija
Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu
līdzfinansēšanas komisija
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
Dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisija
Pašvaldības atbalsta personām par izcilu
mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
piešķiršanas komisija
Būvju kultūrvēsturiskā vērtības līmeņa
noteikšanas komisija

Attīstības un vides jautājumu komiteja
Tūrisma un kurortoloģijas komiteja
Izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Transporta un mājokļu jautājumu komiteja

Izpildvara
(skatīt pielikumu nr. 3)

63

pielikums nr . 3
J ū r m a l as p i ls ē tas d om es s t r u kt ū r a u z 2 017. ga da 31. d e c e m b r i
I z p i l dva r a

DOME
DOMEs priekšsēdētājs
Izpilddirektors

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Informācijas
un komunikācijas
tehnoloģiju
pārvalde
Sistēmu
nodrošinājuma
nodaļa
Tehniskā
nodrošinājuma
nodaļa

Īpašumu pārvalde

Pašvaldības
īpašumu nodaļa
Dzīvokļu nodaļa
Nodokļu nodaļa

Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas jautājumos

Izpilddirektora vietnieks

Administratīvi
juridiskā
pārvalde

Mārketinga
un ārējo sakaru
pārvalde

Attīstības pārvalde

Kanceleja

Ārējo sakaru
un protokola nodaļa

Projektu
ieviešanas nodaļa

Administratīvā
nodaļa
Juridiskā
nodrošinājuma
nodaļa

Pilsētsaimniecības
un labiekārtošanas
nodaļa

Tiesvedības nodaļa

Mežsaimniecības
nodaļa

Saimniecības
nodaļa

Mārketinga nodaļa
Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Izglītības pārvalde

Budžeta nodaļa

Kultūras nodaļa

Centralizētā
grāmatvedība

Jūrmalas
centrālā
bibliotēka

Stratēģiskās
plānošanas nodaļa

Tūrisma nodaļa

Vides nodaļa

Uzņēmējdarbības
attīstības nodaļa

Kapitāla daļu
pārvaldīšanas
nodaļa

Iepirkumu birojs
Inženierbūvju
un ģeodēzijas
nodaļa

Būvniecības
projektu
vadības nodaļa

Personāla nodaļa

Jūrmalas
pilsētas muzejs
Jūrmalas
kultūras centrs

Pilsētplānošanas
nodaļa

Profesionālās,
intrešu izglītības
un tālākizglītības
nodaļa

Vispārējās
izglītības
nodaļa

Jūrmalas
mākslas skola

Alternatīvā
skola

Jūrmalas
mūzikas
vidusskola

Jaundubultu
vidusskola

Jūrmalas
Bērnu un jauniešu
interešu centrs
Jūrmalas
sporta skola

Jūrmalas pilsētas
internātpamatskola
Jūrmalas vakara
vidusskola
Jūrmalas valsts
ģimnāzija
Kauguru
vidusskola

Izglītības
attīstības
nodaļa

Iestāde
«Labklājības
pārvalde»

PII «Bitīte»

Jūrmalas
pilsētas
pašvaldības
iestāde
«Jūrmalas
veselības
veicināšanas
un sociālo
pakalpojumu
centrs»

PII «Katrīna»
PII «Lācītis»
PII «Madara»
PII «Mārīte»
PII «Namiņš»
PII «Austras koks»
PII «Saulīte»
PII «Zvaniņš»
PII «Podziņa»

Ķemeru
pamatskola
Lielupes
pamatskola

Jūrmalas
pilsētas
pašvaldības
iestāde
«Sprīdītis»
Iestāde
«Jūrmalas kapi»
Jūrmalas ostas
pārvalde
Jūrmalas Sporta
servisa centrs

Majoru
vidusskola
Mežmalas
vidusskola

Īpaša statusa
institūcijas

SSK «Atvase»

Dzimtsarakstu
nodaļa

Pumpuru
vidusskola

Pašvaldības
policija

SSK «Taurenītis»
SSK «Ābelīte»

Bāriņtiesa

Slokas
pamatskola

Pašvaldības kapitālsabiedrības

SIA
«Jūrmalas siltums»

SIA
«Jūrmalas ūdens»

SIA
«Jūrmalas gaisma»

SIA
«Dzintaru
koncertzāle»
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SIA
«Jūrmalas slimnīca»

P SIA
«Kauguru
veselības centrs»

P SIA
«Veselības
un sociālās aprūpes
centrs Sloka»

SIA
«Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība Piejūra»

pielikums nr . 4

3

4

5

6=5–4

7=5/4

2018. gadam
apstiprinātais budžets

Summa;
+ pārpilde,
– neizpilde

%

Izpilde
pret 2016. gadu
Summa;
+ pārpilde,
– samazinājums

Izpilde

2

Precizētais
plāns

2016. gada izpilde

1

Izpilde
pret 2017. gada
precizēto plānu

2017. gads

Apstiprinātais
plāns

Rādītāji

J ū r m a l as p i ls ē tas 2017. ga da ko n s o l i d ē ta i s ko p b u dž e t s ( E UR )

%

8=5–2

9=5/2

10

I. IEŅĒMUMI (1+2)

73 547 995

78 666 754

79 199 660

78 257 209

–874 168

97

4 709 214

224

81 379 733

1. Pamatbudžeta ieņēmumi, t.sk.:

73 546 508

78 666 454

79 197 831

78 255 465

–874 083

98,8

4 708 957

106,4

81 379 633

nodokļu ieņēmumi

57 546 195

57 693 682

57 379 744

59 304 393

1 924 649

103,4

1 758 198

103,1

60 450 277

nenodokļu ieņēmumi

3 756 915

7 321 980

7 321 980

4 752 178

–2 569 802

64,9

995 263

126,5

6 382 589

maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi

1 614 341

1 673 794

1 720 067

1 563 613

–156 454

90,9

–50 728

96,9

1 759 802

valsts un pašvaldību
budžeta transferti un ES fondu
un valsts līdzfinansējums

10 623 099

11 893 132

12 692 174

12 619 698

–72 476

99,4

1 996 599

118,8

12 700 379

ārvalstu finanšu palīdzība

5 958

83 866

83 866

15 583

–68 283

18,6

9 625

261,5

86 586

2. Ziedojumi un dāvinājumi

1 487

300

1 829

1 744

–85

95,4

257

117,3

100

II. IZDEVUMI (3+4)

74 244 610

94 550 253

86 337 599

72 577 535

13 756 428

84,1

–1 667 075

157,8

90 435 781

3. Pamatbudžeta izdevumi

74 235 078

94 546 793

86 330 057

72 571 811

13 758 246

84,1

–1 663 267

97,8

90 435 156

4. Ziedojumi un dāvinājumi

9 532

3 460

7 542

5 724

–1 818

75,9

–3 808

60,1

625

Ieņēmumu pārsniegums (+)
vai deficīts (–) (I–II)

–696 615

–15 883 499

–7 137 939

5 679 674

–14 630 596

6 376 289

– 9 056 048

III. Finansiālā bilance
(5.+6.–7.–8.+9.–10.–11.)

696 615

15 883 499

7 137 939

–5 679 674

–12 817 613

–6 376 289

9 056 048

12 279 239

7 624 233

10 081 782

10 081 782

0

–2 197 457

10 328 217

12 265 481

7 621 073

10 080 291

10 076 068

0

–2 189 413

10 327 692

13 758

3 160

5 713

5 713

0

–8 044

525

10 081 781

194 328

2 747 093

13 092 551

10 345 458

3 010 770

511 936

10 076 067

194 328

2 747 093

13 090 818

10 343 725

3 014 751

511 936

1 733

1 733

–3 981

0

Budžeta konsolidētais atlikums
gada sākumā (5.+6.)
5. Pamatbudžeta līdzekļu
atlikums gada sākumā
6. Ziedojumu un dāvinājumu
atlikums gada sākumā
Budžeta konsolidētais
atlikums gada beigās (7.+8.)
7. Pamatbudžeta līdzekļu
atlikums gada beigās
8. Ziedojumu un dāvinājumu
atlikums gada beigās
9. Pašvaldības uzņemto
saistību apjoms
10. Pašvaldības segto
saistību apjoms
11. Pamatkapitāla palielinājums
pašvaldības komercsabiedrībās

5 714
6 510 756

13 990 592

5 352 026

2 868 089

–2 483 937

53,6

–3 642 667

44,1

4 097 729

6 185 650

5 402 383

5 402 383

5 402 378

–5

100,0

–783 272

87,3

4 845 962

1 825 949

134 615

150 615

134 615

–16 000

89,4

–1 691 334

7,4

12 000

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa
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pielikums nr . 5
J ū r m a l as p i ls ē tas paš va l d ī b as s a i s t ī b u u n ga r a n t i j u a pj om s 2 016 . – 2018 . ga dā ( E UR )
Kopīgā
kredīta summa

Aizdevuma
paņemšanas gads

Aizdevējs

Projekts

2 016

2 017

3 502 330

2008
2009

Latvijas Republikas
Valsts kase

Slokas pamatskolas ēkas rekonstrukcija

540 691

556 986

Kredīta atm. 2,367%

28 827

13 321

Bērnudārza «Katrīna» ēkas rekonstrukcija

95785

Kredīta atm. 2,367%

2 267

Dzintara mežaparka rekonstrukcija

502 274

Kredīta atm. 1,852%

11 239

Slokas sporta kompleksa būvniecība

302 372

Kredīta atm. 1,852%

8 099

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

256 117

256 117

176 646

Kredīta atm. 1,852%

14 565

9 000

3 272

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšani
Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās

199 203

161 107

Kredīta atm. 1,871%

11 385

5 090

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

241 889

241 889

241 889

Kredīta atm. 1,833%

29 725

25 293

20 858

Aspazijas mājas Nr. 002 restaurācija
un ēkas Nr. 001 rekonstrukcija,
saglabājot funkciju muzejs Z. Meirovica
prospektā 18/20

224 960

224 960

184 066

Kredīta % atmaksa 2,7%

27 090

20 559

14 028

Projekta «Bērnudārza jaunbūve
Tukuma ielā 9, Jūrmalā» īstenošanai

284 577

284 577

284 577

Kredīta % atmaksa 2,7%

65 240

57 556

49 872

Dzintaru koncertzāles slēgtās telpas
rekonstrukcija/restaurācija
Turaidas ielā 1, Jūrmalā

679 388

651 688

651 688

Kredīta % atmaksa 2,7%

325 473

307 130

289 534

Mācību korpusa lit. 002 rekonstrukcija
bez apjoma palielināšanas
Dūņu ceļš 2, Jūrmalā

106 716

106 716

113 754

Kredīta % atmaksa 0,55%

9125

6244

127

812 786

2 992 299

2 401 150

2 722 819

957 914

2 148 174

1 244 225

2 985 430

12 083 954

546 714

2008
2009

2007

2007

2007

2012

2012
2013

2012
2013
2014
2015

2012
2013

2012
2013
2014
2015

2013

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase
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Kopīgā
kredīta summa

Aizdevuma
paņemšanas gads

2 178 272

2013
2014
2015

4 644 383

4 986 010

3 649 697

11 670 174

662 019

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2014
2015
2014
2015

2014
2015

Aizdevējs

Projekts

2 016

2 017

2 018

Latvijas Republikas
Valsts kase

Ēkas lit. 002 rekonstrukcjas par mākslas skolu
Strēlnieku prospektā 30
un Jāņa Poruka prospekta izbūves
posmā no Friča Brīvzemnieka ielas
līdz sporta zālei «Taurenītis» Jūrmalā

212 540

202 540

202 540

Kredīta % atmaksa 2,7%

53 053

47 314

41 846

Ielu asfalta seguma kapitālais remonts

463 545

576 761

651 761

Kredīta % atmaksa 2,7%

107 493

118 368

147 970

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas
«Atvase» daudzfunkcionālās sporta halles
projektēšana un celtniecība

400 000

450 500

450 500

Kredīta % atmaksa 2,7%

129 138

113 022

100 859

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

933 102

300 000

300 000

Kredīta % atmaksa 2,7%

89 902

64 708

56 608

Latvijas Republikas
Valsts kase

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta
II,III kārtas īstenošanai

620 500

720 500

920 500

Kredīta % atmaksa 2,7%

315 094

298 341

278 887

Latvijas Republikas
Valsts kase

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas
Mežmalas vidusskolā

122 000

122 000

122 000

Kredīta % atmaksa 2,7%

12 251

8 957

5 663

546042

546041

147 431

132 688

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Latvijas Republikas
Valsts kase

Projekta «Dubultu kultūras un izglītības centra
Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā būvniecība»
daļai, kas nepieciešama Jūrmalas Mūzikas
vidusskolas 2. kārtas būvniecības
darbu īstenošanai

5 460 411

2016
2017

2 274 277

2018
2019
2020

Latvijas Republikas
Valsts kase

Ķemeru parka pārbūve un restaurācija

1 000 100

2018
2019

Latvijas Republikas
Valsts kase

Administratīvās ēkas pārbūve
sociālo funkciju nodrošināšanai

Latvijas Republikas
Valsts kase

Jūrmalas pašvaldības Lielupes radīto plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu
novēršanas pasākumi
Dubultos–Majoros–Dzintaros

Kredīta % atmaksa 2,7%

Kredīta % atmaksa 2,7%

Kredīta % atmaksa 2,7%
1 107 754

2018
2019
2020

Kredīta % atmaksa 2,7%
2 123 909

2018
2019

Latvijas Republikas
Valsts kase

98 287

10 234

6 751

4 985

Jūrmalas sporat skolas peldbaseina
ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana
Kredīta % atmaksa 2,7%
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Kopīgā
kredīta summa

Aizdevuma
paņemšanas gads

Aizdevējs

Projekts

602 830

2018

Latvijas Republikas
Valsts kase

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paagstināšana

Latvijas Republikas
Valsts kase

Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojuma
infrastruktūras attīstība atbilstoši
pilsētas ekonomiskajai specializācijai

2 016

2 017

Kredīta % atmaksa 2,7%
1 135 705

2018
2019

10 851

Kredīta % atmaksa 2,7%
825 830

7 666

2018,2019

Latvijas Republikas
Valsts kase

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana
un telpu atjaunošana

2018,2019

Latvijas Republikas
Valsts kase

Ceļu infrastruktūras atjaunošana
un autostāvvietas izbūve Ķemeros

Latvijas Republikas
Valsts kase

Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības
iestāžu infrastruktūras pilnveide –
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas
telpu atjaunošana un infrastruktūras pilnveide

Latvijas Republikas
Valsts kase

Jaunu dabas un kultūras tūrisma
pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča
rietumu piekrstē – Mellužu estrādes ēkas
restaurācija un bāra ēkas pārbūve,
teritorijas labiekārtojums

Kredīta % atmaksa 2,7%
346 924

14 865

Kredīta % atmaksa 2,7%
717 000

2018,2019

2 342

Kredīta % atmaksa 2,7%

1 505 746

2018,2019

2 018

12 906

Kredīta % atmaksa 2,7%

27 103

Galvojumi, saistības
2 109 999
1 643 145

1 422 872

2003

NEFCO

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība

200 951

200 952

200 951

Kredīta % atmaksa 5%

21 100

15 071

9 043

2006

EIB

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība

45 644

Kredīta % atmaksa 2,1%

901

2007

Latvijas Republikas
Valsts kase

Jūrmalas siltumapgādes sistēmas
energoefektivitātes uzlabošana

156 641

156 641

Kredīta % atmaksa 6,15%

241

121

83 330

82 165

81 001

39

143

210

125

210

2 139 961

2008,2009

AS «Swedbank»

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Piejūras reģionā

1 707

2015

SEB Banka

Studiju maksas samaksai izglītības iestādei

1 708

2015

SEB Banka

Studējošā kredīts
KOPĀ

8 032 759

7 099 935

6 391 628

Saistību apjoms %
no pamatbudžeta ieņēmumiem

15,3%

12,4%

10,9%

Pamatbudžeta ieņēmumi
bez mērķdotācijas un iemaksām PFIF

52 625 524

57 067 460

58 899 553

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa

68

pielikums nr . 6
J ū r m a l as p i ls ē tas paš va l d ī b as pā r s k at s pa r 2 017. ga dā s a ņ e m ta j i e m ,
i z l i e t o ta j i e m z i e d oj u m i e m u n n at u r ā l ā ve i dā s a ņ e m t i e m dāv i n ā j u m i e m ( E UR )
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

I. Saņemtie un izlietotie ziedojumi (EUR)
Atlikums uz 2017. gada 1. janvāri kopā:

«Eu. Promotions Baltic» SIA, reģ. nr. 40103168746

5 713

Saņemtie ziedojumi kopā:

1 744

Jūrmalas mūzikas vidusskola

60

Galda tenisa komplekts, novusa komplekts, krāsu printeris,
sienas kartes, zīmēšanas albumi, krāsainais papīrs, guaša krāsas,
interaktīvā enciklopēdija

Skolas vajadzībām

60

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Jūrmalas pilsētas muzejs

188

«Eu. Promotions Baltic» SIA, reģ. nr. 40103168746

Privātpersonu ziedojumi muzeja kolekcijas saglabāšanai

188

Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalp. centrs

1 496

Privātpersonu ziedojumi iestādes uzturēšanas izdevumiem

1 496

Planšetdatori, krāsu printeris, portatīvie datori,
videokamera, sienas kartes, globusi, konstruktori, kinētiskās smiltis,
papīrs zīmēšanai, guaša krāsas, rakstāmlietas,
interaktīvo mācību materiāli

Izlietotie ziedojumi kopā:

5 724

Privātpersonu ziedojums

Jūrmalas mūzikas vidusskola

30

Bezvadu mikrofona sistēma

Mācību līdzekļu iegādei

30

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde «Sprīdītis»

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

142

«Charity.lv» biedrība

Saimniecības materiālu iegādei

142

Florbola nūjas, florbola bumbas, sporta apavi, apģērbi

Jūrmalas pilsētas muzejs

285

Privātpersonu ziedojumi

Iestādes uzturēšanas izdevumiem

285

Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalp. centrs

2 148

Aizkari, aizkaru sliede, grīdas celiņš,
grīdas paklājiņi, gaļas mašīna «STOLLAR»

Iestādes uzturēšanas izdevumiem

1 496

Ilgstošas sociālās aprūpes klientiem

652

Jūrmalas sporta skola

1 839

Futbola īsa forma, vārtsarga forma, futbola getras

1 660

Basketbola bumbas, groza tīkliņš

179

Pirmsskolas izglītības iestāde «Madara»

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde «Sprīdītis»

1 280

Biroja un citu preču iegādei

288

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu atbalsta fonds,
reģ. nr. 40008082537

Mācību ekskursiju un semināru organizēšanai

250

Transporta pakalpojumiem, remontam un uzturēšanai

450

Iestādes uzturēšanas izdevumiem

266

Mīkstā inventāra iegādei
Atlikums uz 2018. gada 1. janvāri kopā:

Valteru biedrība
Mazā sadzīves tehnika
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde «Podziņa»
«Jūrmalas Mežaparki» SIA, reģ. nr. 40003483845
Biezās finiera kastes

Tāfele, rotaļlieta, mēbeles, paklāji, žalūzijas,
printeris Samsung, portatīvais dators Asus R5 10LD/15,6

2 623
1 591

816

216
150
150
1 995

1 995

1 270

1 733

Paklāji, mēbele, aizkari
«Eu. Promotions Baltic» SIA, reģ. nr. 40103168746

15 896
1 960

Planšetdatori Lenovo Idea tab_2X30L

159

26

Saņemtie dāvinājumi kopā:

Privātpersonu ziedojums

3 981

1 270

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

4 140

Pirmsskolas izglītības iestāde «Mārīte»

II. Naturālā veidā saņemtie dāvinājumi (EUR)

Grāmatas

1 748

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu atbalsta fonds,
reģ. nr. 40008082537
Pirmsskolas izglītības iestāde «Namiņš»

Privātpersonu ziedojums

1 748

Krēsliņi, bērnu virtuvīte

1 960

216
216

Jūrmalas pirmsskolas iestāde «Saulīte»

144

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu atbalsta fonds,
reģ. nr. 40008082537

144

Mācību līdzekļi, saimniecības inventārs

1 500

Sākumskola «Taurenītis»
Sākumskolas «Taurenītis» atbalsta biedrība

1 500

Dekoratīvo priežu stādu komplekts

150
150

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Centralizētā grāmatvedība

69

pielikums nr . 7
Ā r ē j o f i n a n š u i n s t r u m e n t u l ī dz f i n a n s ē t i e p r oje kt i J ū r m a l ā 2 017. ga dā
at b i ls t ī g i J ū r m a l as p i ls ē tas at t ī s t ī b as p r o g r a m m as 2 014. – 2 0 2 0 . ga da m m ē r ķ i e m u n p r i o r i tāt ē m
Nr.p.k.

Projekts

Izstrādes procesā

Iesniegts

Tiek īstenots

Pabeigts

Kūrorts un tikšanās vieta
Kūrorta attīstība
1

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projekts «Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija,
jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā/
Smart Blue Regions»

x

Veselības tūrisma attīstība
2

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts
«Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/izstādes-2016»
(DP SAM 3.2.1.)

x

3

ERAF projekts «Starptautiskās konkurētspējas veicināšana» (DP SAM 3.2.1.)

x

4

ERAF projekts «Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/
2017. g. aktivitātes» (DP SAM 3.2.1.)

x

Aktīvā un dabas tūrisma attīstība
5

ERAF projekts «Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve
un meža parka labiekārtojums Ķemeros» (DP SAM 5.6.2.)

6

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projekts
«Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā «Lielupes grīvas pļavas»,
izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes»

x

7

EJZF projekts «Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana
izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas
piecās izejās uz jūras pludmali»

x

8

ERAF projekts «Ķemeru parka pārbūve un restaurācija» (DP SAM 5.6.2.)

9

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «Izstādes «Bērns kūrortā»
modernizācija un pieejamības nodrošināšana»

x

10

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «Jūrmala Jazz. S. Studnitzky trio»

x

11

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «18. starptautiskais baleta festivāls
«Baleta zvaigznes Jūrmalā»»

x

12

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts
«Dzintaru koncertzāles sezonas noslēguma koncerts.
Autobuss Debesīs un Sinfonietta Riga»

x

x

Kultūras tūrisma attīstība
x

13

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «XIV Kremerata Baltica festivāls»

x

14

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «Ziemassvētku festivāls»

x

15

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «Koncertu cikla «Jūrmala Jazz»
koncerti 2018. gadā»

16

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts
«Koncertflīģeļa «Steinway & Sons» modeļa D274 iegāde»

x
x

Komunālā un transporta infrastruktūra
Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi,
veloceliņu un gājēju celiņu attīstība
17

ERAF projekts «Pilsētas centrālās daļas ielas brauktuvju
un gājēju celiņu atjaunošana un autostāvvietu kabatu izbūve» (DP SAM 3.3.1.)

70
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18

ERAF projekts «Ceļu infrastruktūras atjaunošana
un autostāvvietas izbūve Ķemeros» (DP SAM 5.6.2.)

19

Kohēzijas fonda (KF) projekts «Apvedceļa Kauguri–Sloka izbūve Jūrmalā
(I kārta, pieslēgums A10/E22)» (DP SAM 6.1.4.2.)

20

KF projekts «Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde»
(DP SAM 4.5.1.)

x
x

Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība
x

Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē
21

ERAF projekts «Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojuma infrastruktūras attīstība
atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai» (DP SAM 3.3.1.)

22

Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projekts «Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls
ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu
un uzlabotiem ostu pakalpojumiem»

23

Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projekts «Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra
un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā»

24

ERAF projekts «Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu
novēršanas pasākumi Dzintaros un Majoros» (DP SAM 5.1.1.)

25

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projekts
«IWAMA projekts – interaktīva ūdenssaimniecības pārvaldība»

x

26

KF projekts «Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta» (SAM 5.3.1.)

x

x

x

x

Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide
x

Energoapgādes un sakaru attīstība
27

Apvārsnis 2020 programmas projekts «SUNShINE paātrināšana»
(Accelerate SUNShINE)»

28

KF projekts «Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos»

x

29

KF projekts «Siltumapgādes pārvades
un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā»

x

30

ERAF projekts «Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros»
(DP SAM 3.3.1.)

x

Publiskās telpas labiekārtošana
x

Sociālā infrastruktūra
Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu
31

ERAF projekts «Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā» (DP SAM 11.1.1.)

x

Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība
32

ERAF projekts «Jūrmalas Sporta skolas ēkas baseinu pārbūve,
energoefektivitātes paaugstināšana» (DAP SAM 4.2.2.)

x

33

ERAF projekts «Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve
un energoefektivitātes paaugstināšana» (DAP SAM 4.2.2.)

x

34

ERAF projekts «Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana» (DP SAM 4.2.2.)

x

35

ERAF projekts «Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1
(autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana» (DP SAM 4.2.2.)

x
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36

ERAF projekts «Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana» (DP SAM 4.2.2.)

x

37

ERAF projekts «Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu
infrastruktūras pilnveide» (DP SAM 8.1.2.)

x

38

Erasmus+ programmas projekts «Eiropas galda klāšana»

x

39

Erasmus+ programmas projekts «Be prepared»

x

40

Erasmus+ programmas projekts «Skolotāja profesionālā pilnveide»

41

Erasmus+ programmas projekts «Vēro, dalies, audz»

42

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «Vizuālās mākslas izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana»

x

43

Erasmus+ programmas projekts
«Fingerprint of Cultures!/Kultūras pirkstu nospiedums»

x

44

Jaunatnes politikas valsts programmas projekts «Tikai uz augšu!»

x

45

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts «Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs» (SAM 8.3.5.)

x

46

ESF projekts «Kompetenču pieeja mācību saturā» (SAM 8.3.1.1.)

x

47

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts
«Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa
nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana»

48

Erasmus+ programmas projekts «Autisks bērns vispārizglītojošā klasē:
skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai»

49

Eiropas Komisijas projekts «Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi
2017. gadā»

50

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «Mācies zaļāk – pārbīdi klases robežas»

x

51

Erasmus+ programmas projekts «Labi!/OK!»

x

52

Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas programmas projekts
«Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā»

x

53

Latvijas valsts budžeta programmas «Ārpusskolas pasākumu programma.
Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem» projekts
«Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!»

x

54

Jaunatnes politikas valsts programmas projekts «Kafija ar politiķiem Jūrmalā»

x

55

ESF projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai»
(SAM 8.3.2.2.)

x

56

Erasmus+ programmas projekts
«Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā/
Remembrance –Totalitarianism in Europe and Historical Consciousness
in a European Context»

x

57

Erasmus+ programmas projekts «No limits»

x

58

Erasmus+ programmas projekts «In the footsteps of Moravian refuges»

x

59

Erasmus+ programmas projekts
«Culinary Diplomacy – Breaking Bread to Win Hearts and Peace»

x

60

Erasmus+ programmas projekts «Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā»

x
x

x
x
x

x

61

Erasmus+ programmas projekts «Veidosim nākotn»

x

62

Valsts kultūrkapitāla fonda projekts «Jūrmalas Mākslas skolas keramikas
un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana»

x

63

Erasmus+ programmas projekts «Daba un ūdens mūs vieno!»

x
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64

Erasmus+ programmas projekts «The Power of Non Formal Education»

x

65

Erasmus+ programmas projekts «BiTriMulti (BTM) –
Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges»

x

66

Erasmus+ programmas projekts
«Teaching of European values as a key against radicalization in school»

x

Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība
Daudzveidīgas kultūras un sporta vide
67

ERAF projekts «Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana»
(DP SAM 4.2.2.)

68

ERAF projekts «Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana
Rīgas jūras līča rietumu piekrastē» (DP SAM 5.5.1.)

69

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts
«Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās»

x

70

Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017»

x

71

INTERREG Europe programmas projekts «Viedā zemes ekonomikas renesanse»

72

ERAF projekts «Jūrmalas veselības veicināšanas
un sociālo pakalpojumu centra ēku pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana» (DP SAM 4.2.2.)

73

ESF projekts «Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām
ar invaliditāti un bērniem» (PD SAM 9.2.2.)

x

74

ESF projekts «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Jūrmalā» (DP SAM 9.2.4.)

x

75

ERAF projekts «Infrastruktūras izveide bez vecāku gādības palikušu bērnu
un jauniešu aprūpei ģimeniskai vidē» (DP SAM 9.3.1.1)

x

76

ERAF projekts «Infrastruktūras pilnveide pakalpojumu sniegšanai bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem» (DP SAM 9.3.1.1)

x

77

ERAF projekts «Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu pakalpojumu
sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem» (DP SAM 9.3.1.1)

x

78

Valsts nodarbinātības programmas projekts
«Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016»

79

ESF projekts «PROTI un DARI» (SAM 8.3.3.)

x

80

Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projekts «Sniegt iespēju bērniem/Empower Kids»

x

81

ESF projekts «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Jūrmalā»

x

82

Valsts nodarbinātības programmas projekts
«Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017»

x

83

ESF projekts «Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās» (SAM 9.2.1.1.)

x

84

Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projekts «Baltic Enterpreneurship Laboratories – BELT/
Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas»

x
x

Droša dzīves vide
x

Kvalitatīvs sociālais atbalsts
x

x

Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana
x
Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešnas nodaļa
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Izpilde
pret 2017. gada
precizēto plānu

2016. gada izpilde

Apstiprinātais
plāns

Precizētais
plāns

Izpilde

Summa;
+ pārpilde,
– neizpilde

%

Summa;
+ pārpilde,
– samazinājums

Izpilde
pret 2016. gadu

Rādītāji

2017. gads

2018. gadam
apstiprinātais budžets

J ū r m a l as p i ls ē tas paš va l d ī b as n o d o k ļu i e ņ ē m u m i 2 016 .– 2 018 . ga dā ( E UR )

%

1

2

3

4

5

6=5–4

7=5/4

8=5–2

9=5/2

10

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

47 022 192

47 366 295

47 052 357

48 284 983

1 232 626

102,6

1 262 791

102,7

51 563 942

Nekustamā īpašuma nodoklis, t.sk.:

10 250 317

10 035 787

10 035 787

10 723 377

687 590

106,9

473 060

104,6

8 594 335

nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi

5 365 522

5252480

5 252 480

5 586 412

333 932

106,4

220 890

104,1

3 829 928

nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām

3 187 379

3 111 742

3 111 742

3 448 592

336 850

110,8

261 213

108,2

3 173 100

nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokļiem

1 697 416

1 671 565

1 671 565

1 688 373

16 808

101,0

–9 043

1 591 307

Azartspēļu nodoklis

187 110

186600

186 600

193 788

7 188

103,9

6 678

103,6

187 000

Dabas resursu nodoklis

86 576

105000

105 000

102 245

-2 755

97,4

15 669

118,1

105 000

KOPĀ

57 546 195

57 693 682

57 379 744

59 304 393

1 924 649

103,4

1 758 198

103,1

60 450 277

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa
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Izpilde
pret 2017. gada
precizēto plānu

Apstiprinātais
plāns

Precizētais
plāns

Izpilde

Summa;
+ pārpilde,
– neizpilde

%

1

2

3

4

5

6=5–4

7=5/4

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma

1 965

0

0

6 648

6 648

Valsts un pašvaldību nodevas
un kancelejas nodevas

2 247 654

2 654 048

2 654 048

2 830 570

176 522

106,7

582 916

125,9

3 013 191

Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

1 614 341

1 673 794

1 720 067

1 563 613

–116 015

93,1

–50 728

96,9

1 759 802

Sodi un sankcijas

149 535

154 000

154 000

212 368

58 368

137,9

62 833

142,0

1 727 000

Summa;
+ pārpilde,
– samazinājums

2016. gada izpilde

Izpilde
pret 2016. gadu

Rādītāji

2017. gads

2018. gadam
apstiprinātais budžets

J ū r m a l as p i ls ē tas paš va l d ī b as n e n o d o k ļu i e ņ ē m u m i 2 016 . – 2 018 . ga dā ( E UR )

%

8=5–2

9=5/2

10

4 683

338,3

6 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

135 146

113 932

113 932

149 430

35 498

131,2

14 284

110,6

139 297

Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma pārdošanas
un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas

1 222 615

4 400 000

4 400 000

1 553 162

-2 846 838

35,3

330 547

127,0

1 497 101

KOPĀ

5 371 256

8 995 774

9 042 047

6 315 791

–2 685 817

70,2

944 535

117,6

8 142 391

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa
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1

2

3

4

5

6=5–4

7=5/4

8=5–2

9=5/2

10

Izdevumi kopā

74 234 478

94 546 793

86 330 057

72 571 811

–13 758 246

153

–1 289 061

180

90 435 156

Uzturēšanas izdevumi, t.sk.

63 201 691

71 996 565

73 076 536

63 909 201

–9 167 335

87,5

1 081 116

101,1

76 968 188

atalgojums

21 478 369

24 014 512

24 306 661

22 683 410

–1 623 251

93,3

1 205 041

105,6

25 516 821

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

6 580 579

7 427 621

7 527 645

6 908 274

–619 371

91,8

327 695

105,0

8 071 811

Izpilde

Precizētais
plāns

%

Apstiprinātais
plāns

%

Summa;
+ pārpilde,
– samazinājums

Izpilde
pret 2016. gadu

2018. gadam
apstiprinātais budžets

Izpilde
pret 2017. gada
precizēto plānu

2017. gads

Summa;
+ pārpilde,
– neizpilde

2016. gada izpilde

Rādītāji

J ū r m a l as p i ls ē tas paš va l d ī b as ko n s o l i d ē tā pa m at b u dž e ta i z d ev u m i 2 016 . – 2 018 . ga dā ( E UR )

komandējumi un dienesta braucieni

145 186

115 898

144 675

91 520

–53 155

63,3

–53 666

63,0

140 041

pakalpojumi

12 655 461

17 755 863

18 345 429

12 754 842

–5 590 587

69,5

99 381

100,8

18 013 472

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

3 470 903

3 754 761

3 998 969

3 517 015

–481 954

87,9

46 112

101,3

3 790 785

periodikas iegāde

10 434

10 530

10 530

10 371

–159

98,5

–63

99,4

10 499

budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

196 083

287 771

287 353

154 890

–132 463

53,9

–41 193

79,0

345 474

procentu izdevumi

65 822

479 445

165 507

9 557

–155 950

5,8

–56 265

14,5

366 513

subsīdijas un dotācijas

4 455 368

4 338 234

4 370 983

4 009 442

–361 541

91,7

–445 926

90,0

5 109 917

sociālie pabalsti

1 668 865

2 340 855

2 427 426

2 054 722

–372 704

84,6

385 857

123,1

2 606 267

uzturēšanas izdevumu transferti

12 474 621

11 471 075

11 491 358

11 715 158

223 800

101,9

–759 463

93,9

12 996 588

Kapitālie izdevumi

11 032 787

22 550 228

13 253 521

8 662 610

–4 590 911

65,4

–2 370 177

78,5

13 466 968

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Budžeta nodaļa
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Ne at k a r ī g u r ev i d e n t u z i ņ oj u m s pa r J ū r m a l as p i ls ē tas paš va l d ī b as
2017. ga da ko n s o l i d ē t o f i n a n š u pā r s k at u
SIA „Ernst & Young Baltic“
Muitas iela 1a
Rīga, LV-1010
Latvija
Tālr.: +371 6704 3801
Fakss.: +371 6704 3802
riga@lv.ey.com
www.ey.com

SIA Ernst & Young Baltic
Muitas iela 1a
Rīga, LV-1010
Latvia
Tel.: +371 6704 3801
Fax: +371 6704 3802
riga@lv.ey.com
www.ey.com

Reģ. Nr. 40003593454
PVN maksātāja Nr. LV40003593454

Reg. No: 40003593454
VAT payer code: LV40003593454

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks
Jūrmalas pilsētas domei
Atzinums
Mēs esam veikuši Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver 2017. gada 31. decembra
konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 2017. gada konsolidēto pārskatu par
Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva)
izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.4-1, Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu
– veidlapa Nr.2-NP, konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti LR Ministru Kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu
aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav konsolidēti šajā
konsolidētajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jūrmalas pilsētas
pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu
rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī saskaņā ar 2013. gada
15.oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko
revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk- ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu
ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības
saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa
(SGĒSP kodekss) prasībām un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām,
kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši pārējos
Revīzijas pakalpojumu likumā un SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas principus. Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas
pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Cita informācija ietver vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, bet tā
neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par to. Vadība ir atbildīga par citu informāciju.
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda
veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktu prasībām”.
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt,
vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām
un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
00000130000_ATZI_270418_00; Jūrmalas pilsētas pašvaldības neatkarīgu revidentu ziņojums

77

pielikums nr . 11

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā
šajā ziņā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktas vēl citas ziņošanas prasības attiecībā uz vadības ziņojumu.
Šīs papildu prasības nav ietvertas SRS.
Mūsu pienākums ir izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
• vadības ziņojumā par konsolidēto finanšu gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats,
sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un
• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar
2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu
iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno likvidēt Pašvaldību vai pārtraukt tās darbību, vai arī tai nav
citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidēšana vai darbības pārtraukšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskata
sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas
izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta
līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja
tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties
uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo
skepsi. Mēs arī:
•

•
•

identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks nekā kļūdu izraisītu
neatbilstību risks, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu
informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles
efektivitāti;
izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās
vadības uzrādītās informācijas pamatotību;
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•

•
•

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka
būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā
sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav sniegta,
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz
revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību
var pārtraukt;
izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto
informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un
notikumus;
iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi
par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu
revidentu atzinumu.

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu
un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus
mēs identificējam revīzijas laikā.

SIA „Ernst & Young Baltic”
Licence Nr. 17
Iveta Vimba
Valdes locekle
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 153
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Rīgā
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Nozīmīgākie sasniegumi

Aleksandrs Samoilovs

pludmales volejbols

2017. gadā pārī ar pludmales volejbolistu Jāni Šmēdiņu izcīnīta:
9. vieta Pasaules čempionātā,
4. vieta Pasaules kausā,
2. vieta CEV Eiropas čempionāta finālturnīrā Jūrmalā

Mihails Samoilovs

pludmales volejbols

Pārī ar Kristapu Šmitu izcīnīta:
3. vieta Pasaules čempionātā U-21 grupā,
9. vieta Eiropas čempionātā U-20 grupā

Guntis Valneris

dambrete

3. vieta Pasaules čempionātā 100 lauciņu dambretē

Ņikita Lijcs

ūdens motosports

2. vieta Pasaules čempionātā kopvērtējumā Formula 4 laivu klasē
5. vieta Eiropas čempionātā
1. vieta Latvijas čempionātā

Jānis Apsītis

loka šaušana

2. vieta Baltijas čempionāts 2017
3. vieta Latvijas čempionātā 2017
1. vieta Latvijas Loka šaušanas federācijas sezonas atklāšanas sacensībās

Laura Ikauniece-Admidiņa

vieglatlētika

15. vieta Pasaules čempionātā
3. vieta daudzcīņas sacensībās Austrijā,
labots Latvijas rekords septiņcīņā

vieglatlētika

6. vieta tāllēkšanā Pasaules U-18 čempionātā
5. vieta 100 m/b Eiropas jaunatnes olimpiskā festivālā
2. vieta daudzcīņā (pieccīņa) Baltijas valstu sacensībās U-18
1. vieta 100 m/b Baltijas valstu sacensībās U-18
1. vieta 100 m/b Latvijas čempionātā U-18
1. vieta 60 m/b Latvijas čempionātā U-18
1. vieta tāllēkšanā Latvijas čempionātā U-18
1. vieta daudzcīņā (pieccīņa) Latvijas čempionātā U-18
1. vieta 100 m/b Latvijas Jaunatnes olimpiādē

vieglatlētika

6. vieta daudzcīņā (septiņcīņa) Pasaules U-18 čempionātā
1. vieta 60 m/b Baltijas valstu sacensībās U-18
3. vieta daudzcīņās (septiņcīņa) Baltijas valstu sacensībās U-18
1. vieta 200 m Latvijas čempionātā U-18
2 .vieta 100 m/b Latvijas čempionātā U-18
2. vieta 60 m/b Latvijas čempionātā U-18

loka šaušana

17. vieta Eiropas kausa 1. posmā individuāli
33. vieta Eiropas kausa 2.posmā individuāli
2. vieta starptautiskajās sacensībās «Jarvakandi OPEN»
1. vieta Latvijas atklātajā čempionātā individuāli ārā
Latvijas rekords 2x25m distancē Baltijas čempionātā telpās

pludmales volejbols

Pārī ar pludmales volejbolisti Anastasiju Kravčenoku izcīnīta
5. vieta Starptautiskajā volejbola federācijas (FIVB) U-21 turnīrā Ķīnā
5. vieta CEV Eiropas čempionāta finālturnīrā Jūrmalā
5. vieta Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) U-22 finālturnīrā Austrijā
5. vieta CEV Satellite turnīrā Zviedrijā
2. vieta CEV Satellite turnīrā Viļņā
5. vieta CEV Satellite turnīrā Kaļiņingradā
3. vieta Austrumeiropas volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) turnīrā Ukrainā
1. vieta Latvijas čempionāta finālturnīrā Jūrmalā

karatē

1. vieta «Nordic Karate Championship 2017» Ziemeļvalstu čempionātā
1. vieta «Helsinki Karate Open 2017»
1. vieta «Polish Open 2017»
Kopumā izcīnītas 17 pirmās vietas, Latvijas čempiones tituls

Kristīne Blaževiča

Elīza Marija Kraule

Anete Kreicberga

Laura Tīna Graudiņa

Marija Luīze Muižniece
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burāšana

1. vieta Eiropas kausa posmā meitenēm
1. vieta Latvijas Laser klases asociācijas reitingā 2017
1. vieta Latvijas čempionātā meitenēm
1. vieta Latvijas kausa kopvērtējumā meitenēm
2. vieta Igaunijas kausa kopvērtējumā meitenēm
1. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē
2. vieta Igaunijas čempionātā meitenēm
2. vieta Lietuvas kausā meitenēm

Arina Baikova

peldēšana

14. vieta 50 m uz muguras Eiropas junioru čempionātā
1. vieta 100 m uz muguras, 2. vieta 100 m kompleksā
un 3. vieta 200 m uz muguras Baltijas valstu čempionātā:
1. vieta 100 m uz muguras un 1. vieta 50 m uz muguras,
1. vieta 100 m kompleksā (jauns Latvijas rekords)
Starptautiskās peldēšanas sacensībās «Riga Sprint 2017»:
1. vieta 100 m uz muguras, 1. vieta 50 m uz muguras,
2. vieta 100 brīvais stils un 2. vieta 200 m kompleksā Latvijas čempionātā
1. vieta 100 m uz muguras (jauns sacensību rekords),
1. vieta 100 m uz komplekss (jauns sacensību rekords),
1. vieta 200 m brīvais stils, 1. vieta 200 m uz muguras
(jauns sacensību rekords) Latvijas Ziemas čempionātā
1. vieta 100 m uz muguras, 1. vieta 200 m uz muguras,
1. vieta 50 m brīvajā stilā Latvijas sporta spēlēs

Estere Tračuma

motokross

2. vieta Latvijas alternatīvās motosporta asociācijas motokrosa seriālā
(klase – dāmas/85 cm)
1. vieta Mini motokross seriālā jauniešiem (klase – dāmas)

Kartings/ autošoseja

2. vieta «Rotax Nordic Challenge» sacensībās
čempionātā (senioru klasē)
19. vieta «2017 Rotax Max Grand Finals» sacesnsībās
Portugālē čempionātā (senioru klasē)
4. vieta «Legends World Finals» pasaules autošosejas sacensībās Somijā
1. vieta Latvijas čempionātā
1.vieta Latvijas atklātajā kartinga čempionātā (senioru klasē)
4. vieta «Legend Cars» klasē 2
«Riga Summer Race» autošosejas sacensībās
10. vieta NEZ sutošosejas «Legend Cars»
klases sezonas kopvērtējumā
14. vieta Latvijas autošosejas «Legend Cars»
klases sezonas kopvērtējumā

Kartings/ autošoseja

5. vieta 2017. gada «Rotax Nordic Challenge» RM DD2 klasē kopvērtējumā
11. vieta 2017. gada Ziemeļeiropas Zonas «Legend Cars»
klases sezonas kopvērtējumā
2. vieta Latvijas Rotax izaicinājuma kausā 2017
2. vieta Latvijas atklātajā kartinga čempionāta RM DD2 klasē

Kartings

5. vieta Latvijas atklātā čempionāta kopvērtējumā
«Rotax Junior» klasē
3. vieta «Pro Kart» Kausa sacensībās RM DD2 klasē
11. vieta 2017. gada «Rotax Nordic Challenge»
38 RM Junior klases sportistu konkurencē

golfs

1. vieta Latvijas U-16 junioru čempionātā
1. vieta Latvijas jauniešu olimpiādē
1. vieta Latvijas Junioru golfa tūrē
3. vieta Latvijas Match play turnīrā pieaugušo konkurencē
11. vieta Latvijas amatieru čempionātā
53. vieta Eiropas U-16 junioru čempionātā
21. vieta 2017 «Swedish Junior Classics» U-18

Anna Vernere

Valters Zviedris

Ernests Veismanis

Rihards Šubeckis

Roberts Matisons

81

pielikums nr . 12
Sportists vai sporta klubs

Sporta veids

Nozīmīgākie sasniegumi

karatē

1. vieta «IX World Shotokan Karate Championship» kumite U-10
2. vieta «Open Estonia» kumite U-8
1. vieta Baltijas valstu čempionātā komandu kumite U-10
1. vieta «Grand Prix Jūrmala» kumite U-8
1. vieta «Karate International Childrens tournament» kumite U-8
1. vieta «Baltic Grand Prix Budo Cup 2017» Igaunijā kumite Male U-8
3. vieta Latvijas čempionātā kumite U-8
1. vieta «Latvian Open & Fudzi Tournament 2017» Fantom U-9;
kumite + 32kg; komandu kumite U-10
3. vieta «Latvian Open & Fudzi Tournament 2017» kata U-10

bokss

1. vieta Latvijas čempionātā savā vecuma grupā
1. vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
1. vieta Starptautiskajā boksa turnīrā «Olaines Kauss 2017»
1. vieta «Bistrova Kauss 2017» Igaunijā
1. vieta Starptautiskajā turnīrā «Purvinska Kauss 2017»
2. vieta «Rīga Open 2017» pieaugušajiem

Ralfs Kalniņš

bokss

1. vieta Latvijas čempionātā savā vecuma grupā
1. vieta Starptautiskajā boksa turnīrā «Olaines kauss 2017»
1. vieta starptautiskajā boksa turnīrā «Mēra kauss 2017»
1. vieta «Buikas Kauss 2017» Lietuvā
1. vieta «Liepāja Open 2017»

Tahirs Putraševics

bokss

1. vieta Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs boksā
svara kategorijā līdz 60 kg
1. vieta Liepājas pilsētas atklātajā boksa čempionātā
svara kategorijā līdz 64 kg

Futbola klubs «Spartaks Jūrmala»

futbols

1. vieta Latvijas SynotTip Virslīgas čempionātā

«Jūrmalas sports» pieaugušo handbola
komanda

handbols

4. vieta Rīgas čempionātā
6. vieta SynotTip Latvijas čempionātā handbolā

«Jūrmalas sports» handbola komanda

handbols

3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā handbolā U-18
3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā handbolā U-15
1. vieta Mini handbolā jauniešiem
2. vieta Jūrmalas turnīrs mini handbolā U-9
1. vieta Jūrmalas turnīrs mini handbolā U-10
2. vieta Mini handbola kauss 2017 U-9
1. vieta Mini handbola kauss 2017 U-10

Basketbola klubs «Jūrmala/Fēnikss»

basketbols

7. vieta Latvijas basketbola līgas čempionātā

Regbija kluba «Jūrmala» komanda

regbijs

3. vieta Latvijas čempionātā regbijā 7
3. vieta Latvijas kausa izcīņā regbijā 7
1. vieta Latvijas čempionātā pludmales regbijā

Regbija kluba «Jūrmala» meiteņu komanda

regbijs

Latvijas Jaunatnes olimpiādes čempiones U-18
3. vieta Latvijas čempionāta regbijā 7
3. vieta Latvijas kausa izcīņa regbijā 7

galda teniss

2. vieta Latvijas komandu čempionātā augstākajā līgā sievietēm
(Skaidrīte Zāģere, Ieva Vēja, Ieva Lepse)
2. vieta Pasaules strādājošo sporta spēlēs galda tenisā sievietēm
(Skaidrīte Zāģere, Ieva Vēja)

galda teniss

2.vieta Latvijas komandu čempionātā 2. līgā vīriešiem
(Edvīns Griezne, Nikolajs Golubevs, Andris Žūriņš)
3.vieta Rīgas pilsētas individuālajā čempionātā galda tenisā
jauktajā dubultspēlē
(Skaidrīte Zāģere un Nikolajs Golubevs)

Olivers Ritenieks

Andris Kleins

«Sporta senioru biedrība Jūrmala»
sieviešu galda tenisa komanda

«Sporta senioru biedrība Jūrmala»
vīriešu galda tenisa komanda
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Anna Karasa un Jeļizaveta Simačeva

airēšana

Pārairu divniekā:
1. vieta Latvijas čempionātā W2x
1. vieta Latvijas Airēšanas federācijas balvu izcīņā
1. vieta Starptautiskajā regatē «Dzintara Airi» Lietuvā
1. vieta Eiropas Universitāšu airēšanas čempionātā Serbijā

Sporta klubs «Jūrmalas sports»

handbols

1. vieta Latvijas Sporta veterānu savienības (LSVS)
54. sporta spēlēs handbolā
1. vieta Latvijas veterānu čempionātā

Sporta klubs «Jūrmalas sports»

basketbols

2. vieta Latvijas maksibasketbola čempionātā 70+ vīriešu grupā

airēšana

1. vieta Latvijas čempionātā airēšanā veterāniem
1. vieta Baltijas valstu veterānu čempionātā
1. vieta Lietuvas airēšanas čempionātā veterāniem
3 zelta, 3 sudraba medaļas «World Rowing Masters Regatta 2017 Bled»
Slovēnijā – WE1x, MIX E2x, MIX E4x laivu klasēs
2 zelta un 2 sudraba medaļas «World Masters Games 2017»

vieglatlētika

1. vieta 200 m un 1. vieta 60 m 54. LSVS sporta spēles telpās
vieglatlētikas finālsacensībās
1. vieta 4*100 m stafete, 1. vieta 100 m, 1. vieta 200 m,
1. vieta tāllēkšanā 54. LSVS Sporta spēles vasaras vieglatlētikas finālsacensībās
3. vieta tāllēkšanā, 1. vieta 4*100 m stafetē, 1. vieta 400 m,
2. vieta 100 m, 2. vieta 200 m IV Baltijas Čempionāts veterāniem
vieglatlētikā Igaunijā
1.vieta stafetē sievietēm 4×200 m, 4. vieta tāllēkšanā,
4.vieta sprints 60 m, 4.vieta sprints 200 metros Pasaules čempionātā
vieglatlētikā telpās senioriem Dienvidkorejā

Dace Faituša

vieglatlētika

1. vieta 200 m un 1. vieta 60 m 54. LSVS Sporta spēlēs telpās
vieglatlētikas finālsacensībās
1. vieta 4x100 m stafete, 1. vieta 100 m, 1. vieta 200 m,
1. vieta tāllēkšanā 54. LSVS Sporta spēlēs vasaras vieglatlētikas finālsacensībās
3. vieta tāllēkšanā, 1. vieta 4x100 m stafetē, 1. vieta 400 m,
2. vieta 100 m un 2. vieta 200 m IV Baltijas čempionātā
veterāniem vieglatlētikā
1. vieta stafetē sievietēm 4×200 m, 4. vieta tāllēkšan, 4. vieta sprintā
60 m un 4. vieta sprintā 200 m Pasaules čempionātā vieglatlētikā telpās
senioriem Dienvidkorejā

Skaidrīte Zāģere

galda teniss

2.vieta 14. Baltijas valstu veterānu čempionātā galda tenisā 40+ vienspēlēs

Valdis Meikališs

airēšana

Divas 1. vietas Latvijas čempionātā airēšanā veterāniem
1. vieta Lietuvas airēšanas čempionātā veterāniem
Divas 1. vietas Baltijas valstu veterānu čempionātā
9 pirmās vietas dažādās vecuma grupās (no 37 līdz 74 gadi)
«World Rowing Masters Regatta 2017»
Trīskārtējs World Masters Games 2017 airēšanas sacensību uzvarētājs
un četru bronzas godalgu ieguvējs

Ivars Šūpulnieks

vieglatlētika

2. vieta Baltijas veterānu čempionātā vieglatlētikā Lietuvā
LSVS sporta spēlēs izcīnītas 3 zelta medaļas (disks), 1 zelta medaļa (šķēps)
un zelts, sudrabs, bronza (lode)

Alvils Brants

parabobslejs

6. vieta Eiropas čempionātā
3. vieta sezonas pirmajās Pasaules kausa sacensībās
2. vieta Pasaules kausa sezonas kopvērtējumā
8. vieta Pasaules čempionātā parabobslejā

Žaneta Vasaraudze

ratiņteniss

1. vieta «Wheelchair tennis Baltic Cup 2017»
1. un 2. posmā Latvijas sieviešu komandu sacensībās
2.vieta dubultspēlēs ITF Futures «Karvina Open»

Sandra Gosa

Solvita Kaļva

Informācijas avots: Jūrmalas Sporta servisa centrs
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pielikums nr . 13
J ū r m a l as p i ls ē tas a dm i n i s t r at ī va jā t e r i t o r i jā es o š ās z e m es s a da l ī j u m s
at b i ls t ī g i l i e t o š a n as m ē r ķu g r u pā m u n z e m es l i e t o š a n as ve i d i e m ( h a )
Zemes lietošanas veidi

Kods

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu grupa

Zemes vienību skaits

Kopplatība

Lauksaimn.
izmant. zeme

Augļu dārzs

Pļava

Ganības

Zeme zem
ūdeņiem

Zeme zem
zivju dīķiem

Zeme zem ēkām
un pagalmiem

Zeme zem ceļiem

Pārējās zemes

ūdens
objektu
zeme

01

Lauksaimniecības zeme

48

124,7

6,1

0,0 0,0

6,1

0,0

2,1

0,0

33,1

1,3

82,1

02

Mežsaimniecības zeme
un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta
ar normatīvo aktu

140

2319,9

1,3

0,0 0,0

1,3

0,0 990,8 0,1 20,7

14,7

0,0

0,2

1,0

1291,1

03

Ūdens objektu zeme

46

1144,2

2,3

0,0 0,0 2,3

0,0

0,4

0,0

1123,6

0,0

1,0

0,0

16,9

04

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

2

18,8

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

1,1

0,0 13,6

0,8

0,0

0,0

0,1

3,2

05

Dabas pamatnes
un rekreācijas nozīmes zeme

657

3003,1

42,9 0,0 0,0 42,9 0,0 1968,2 0,4 58,0

22,5

0,0

4,2

17,6

889,3

06

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

8390

1551,1

4,9

2,0 1,4

1,5

0,0

119,1

1,7

0,0

0,6

0,0

250,5

1,3

1173,0

07

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

594

187,1

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

2,1

0,2

0,0

0,0

0,0

25,5

0,0

159,3

08

Komercdarbības objektu apbūves zeme

363

194,2

1,1

0,0 0,0

1,1

0,0

29,2

1,0

0,0

0,3

0,0

48,4

2,4

111,8

09

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

344

356,0

1,0

0,0 0,0

1,0

0,0

60,9

0,1

0,0

0,1

0,0

62,3

1,5

230,1

10

Ražošanas objektu apbūves zeme

132

136,2

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,2

0,0

17,3

0,1

116,1

11

Satiksmes infrastruktūras objektu
apbūves zeme

1752

951,2

0,1

0,0 0,0

0,1

0,0

40,5

1,8

0,0

13,7

0,0

11,0

495,2

388,9

12

Inženiertehniskās apgādes tīklu
un objektu apbūves zeme

190

135,2

0,2

0,0 0,0 0,2

0,0

7,1

0,3

0,0

1,4

0,0

13,6

0,8

111,8

13

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
nav norādīts

19

15,7

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,7

Kopā

Mežs

Krūmājs

Purvs

Aramzeme

T. sk.

0,0

0,0

0,0

0,0

12677 10137,4 59,9 2,0 1,4 56,5 0,0 3221,9 5,6 92,3 1180,0

0,0

467,1 521,3 4589,3

Informācijas avots: Valsts zemes dienesta Zemes pārskats par 2017. gadu. Dati uz 2018. gada 1. janvāri
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pielikums nr . 14
Paš va l d ī b as n e ku s ta m ā ī paš u m a n ov ē rt ē j u m s 2 016 . u n 2 017. ga dā
Jūrmalas domes Pašvaldības īpašumu nodaļas dati,
kas salīdzināti ar Valsts zemes dienesta datiem

Jūrmalas domes bilances dati uz 31.12.2016. un 31.12.2017.

Īpašuma
raksturojums

Platība (ha)

Atlikusī bilances
vērtība (EUR)

2016

2017

Ir ierakstīti
zemesgrāmatā (EUR)

2016

2017

2016

2017

Zeme

3 724,54

8 495,47

Ēkas

15,70

16,01

56 950 179

58 861 301

56 851 878

58 531 626

Būves

2,86

0,03

4 029 671

151 448

2 584 585

Dzīvokļi

4,26

4,21

9 450 634

9 428 066

Kopā:

3 747,36

8 515,72

140 690 260

172 294 183

Nav ierakstīti
zemesgrāmatā (EUR)

Atbilstoši
normatīvajiem
aktiem netiks
ierakstīti
zemesgrāmatā (EUR)

2016

2017

2016

2017

11 914 997

13 555 483

8 456 304

40 469 040

83 026

25 087

15 275

304 588

151 448

31

0

1 445 055

0

9 352 151

9 403 300

84 028

10 674

14 455

14 092

118 677 088

117 915 219

12 082 082

13 591 244

9 931 089

40 787 720

70 259 776 103 853 368 49 888 474 49 828 845

Informācijas avots: Jūrmalas pilsētas domes bilance
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pielikums nr . 15
J ū r m a l as p i ls ē tas paš va l d ī b as i e g u l d ī j u m i k a p i tā ls a b i e d r ī b ās 2 015. –2 017. ga dā ( e u r )
Izmaiņas
2016. g.
(+/–)

Ieguldījumi
uz
31.12.2016.

Izmaiņas
2017. g.
(+/–)

Ieguldījumi
uz
31.12.2017.

Kapitāla
daļu
īpatsvars
(%)

Kapitālsabiedrība

Darbības joma

Ieguldījumi
uz
31.12.2015

SIA
«Jūrmalas ūdens»

Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšana Jūrmalas pilsētas
teritorijā; komunikāciju un iekārtu uzturēšana
un atjaunošana; ugunsdzēsības hidrantu
uzturēšana un dzeramā ūdens kvalitātes
kontrole. Notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana

26 456 542

+1 755 490

28 212 032

0

28 212 032

100

SIA
«Jūrmalas siltums»

Siltumenerģijas ražošana,
pārvade, sadale un realizēšana;
ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu
tehniskā apkope,
remontdarbi un montāža

5 192 680

0

5 192 680

0

5 192 680

100

SIA
«Dzintaru
koncertzāle»

Dzintaru koncertzāles apsaimniekošana;
saimnieciskā darbība – telpu noma,
koncertu organizēšana, maksas autostāvvieta
un tirdzniecības vietu iznomāšana

627 225

+50 000

677 225

+123 685

800 910

100

SIA
«Jūrmalas gaisma»

Pilsētas administratīvās teritorijas ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; apgaismes ierīču
projektēšana, būvniecība, uzstādīšana,
demontāža un apsekošana;
satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu –
luksoforu, ceļa zīmju, barjeru u.c. –
izvietojuma projektēšana, izgatavošana,
uzstādīšana, demontāža
un apsaimniekošana

756 788

0

756 788

+50 894

807 682

100

SIA
«Jūrmalas slimnīca»

Neatliekamās, ambulatorās
un stacionārās medicīniskās palīdzības
nodrošināšana Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā

5 749 861

0

5 749 861

+317 746

6 067 607

100

Pašvaldības SIA
«Kauguru
veselības centrs»

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

1 336 640

0

1 336 640

+14 469

1 351 109

100

Pašvaldības SIA
«Veselības
un sociālās aprūpes
centrs – «Sloka»»

Ārstēšana, sociālā un veselības aprūpe;
pansionāta nodaļa cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem; maksas pakalpojumi
cilvēkiem, kuriem nepieciešama kopšana
un pieskatīšana uz laiku kvalificēta
medicīniskā personāla uzraudzībā

1 547 935

0

1 547 935

0

1 547 935

100

SIA
«Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība «Piejūra»»

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

2 548

0

2 548

0

2 548

36

41 671 641

+1 804 068

43 475 709

+506 794

43 982 503

Kopā

Informācijas avots: LR Uzņēmumu reģistra dati; Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa
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