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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Jūrmalā 

2020.gada 17.decembrī  Nr. 38 
 

 

 (protokols Nr.23, 14.punkts) 

 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 46.pantu un likumu 

“Par pašvaldību budžetiem” 16. un 

17.pantu 

 

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 

“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie 

noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 

120 255 792 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā: 

 

Pamatbudžets Ziedojumi 

 
  

  kārtējā gada ieņēmumi 97 090 214 euro 700 euro 

kārtējā gada izdevumi 109 219 411 euro 1 838 euro 

     Ieņēmumu pārsniegums pār 

izdevumiem -12 129 197 euro -1 138 euro 

Finansēšana 12 129 197 euro 1 138 euro 

    Atlikums gada sākumā 17 188 315 euro 1 138 euro 

    Atlikums gada beigās 4 331 464 euro 

      Aizņēmumi 5 975 425 euro 

      Aizņēmumu atmaksa 5 428 907 euro 

      Pamatkapitāla palielinājums 1 274 172 euro 

   

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo 

noteikumu 1. un 2.pielikumu. 
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1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi 

Nr.03.1.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu. 

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi 

Nr.04.1.7., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu. 

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi 

Nr.04.1.19., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu. 

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi 

Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu. 

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu 

pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 46. un 

47.pielikumu. 

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

iestādes ”Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” 
vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Veselības aprūpes 

pieejamības palielināšana” tāmi Nr.07.2.1., ar šo saistošo noteikumu 

16.pielikumu. 

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes 

Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas 

“Sociālā integrācija” 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu. 

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, 

vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un 

kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo 

noteikumu 3.pielikumu. 

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvā skolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un 

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

4.pielikumu. 

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas 

Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, 

programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi 

Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu. 

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un 

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

6.pielikumu. 

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru 

vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes 

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

saistošo noteikumu 7.pielikumu. 

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un 



3 

vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 

8.pielikumu. 

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes 

pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes 

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

saistošo noteikumu 9.pielikumu. 

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās 

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

10.pielikumu. 

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas 

vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes 

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

saistošo noteikumu 11.pielikumu. 

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, 

programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi 

Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu. 

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, 

programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi 

Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu. 

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, 

programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi 

Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu. 

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un 

vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 

12.pielikumu. 

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Sākumskolas ”Ābelīte”, 

vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un 

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

13.pielikumu. 

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un 

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

41.pielikumu. 

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas 

pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes 

uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo 

saistošo noteikumu 14.pielikumu. 

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un 

vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 

15.pielikumu. 

1.27. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.32.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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“3.8.32. Jūrmalas Futbola skolai, vienotais reģistrācijas Nr.40900035067, 

programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības 

nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1.;” 

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes 

Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas 

“Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 

17. un 19.pielikumu. 

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes 

Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas 

“Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 

30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 19.pielikumu. 

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 

42.pielikumu. 

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19.decembra saistošo noteikumu 

Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un 

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles 

kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 16.novembra, 

24.novembra, 30.novembra rīkojumiem Nr.1.1-14/20-293, Nr.1.1-14/20-306 un 

Nr.1.1-14/20-309, 2020.gada 8.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/20-315 izdarītos 

grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 21.-36.pielikumu, tajā skaitā: 

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta 

programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo 

saistošo noteikumu 35.pielikumu. 

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku 

noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 

34.pielikumu. 

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes 

Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas 

“Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu. 

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa 

centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes 

uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu. 

2.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.11., ar šo saistošo noteikumu 

24.pielikumu. 

2.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas 

vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes 

uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar 

šo saistošo noteikumu 22.pielikumu. 

2.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, 

programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi 

Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu. 

2.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes 

Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas 
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“Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4. un 29.pielikumu, ar šo saistošo 

noteikumu 28. un 29.pielikumu. 

2.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 

33.pielikumu. 

2.10. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.32.apakšpunkta Jūrmalas Futbola skolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.40900035067, programmas “Iestādes uzturēšana, 

interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar 

šo saistošo noteikumu 36.pielikumu. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs G.Truksnis 

 


