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Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam II. sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” 

N
R. 

PROJEKTA 
NOSAUKUMS 

REZULTĀTS NOZĪMĪ-
BA 

REALIZĀCIJAS 
LAIKS 

IZMAKSAS 
tūkstošos  

EUR, 
2015-2022 

ATBILDĪGAIS FINANSĒJUMA 
AVOTI 

RĪCĪBA VAI 
PROJEKTS 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.1. KOPĒJĀ SEKTORA ATTĪSTĪBA, PĀRVALDĪBA” 

1 Nacionālas un 
starptautiskas 
nozīmes izglītības 
jomas pasākumu 
organizēšana 

Vismaz viena ikgadēja 
nacionālas vai starptautiskas 
nozīmes izglītības jomas 
pasākuma organizēšana 
Jūrmalā. 

A Reizi gadā, no 
2017.gada 

44,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nrodplus) 

Rīcība 

2 Labāko izglītības 
sektora darbinieku 
godināšanas tradīciju 
izveide 

Jūrmalas izglītības sektorā 
strādājošo kopības apziņas un 
motivācijas veicināšana, 
organizējot ikgadēju labāko 
pedagogu godināšanu 
dažādās nominācijās. 

A Reizi gadā 26,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

3 Individuāls 
metodiskais atbalsts 
jaunajiem 
pedagogiem 

Atbalsts jaunajiem 
pedagogiem (līdz 29 gadus 
veci) ar mērķi nodrošināt 
veiksmīgu profesionālo 
izaugsmi. Plānots pastāvīgi 
sniegt atbalstu 20 – 25 
jaunajiem pedagogiem. 
Atbalstu sniedz pedagogi - 
mentori (pašlaik Jūrmalā 
strādā 21 mentors) 

A Pastāvīgi 267,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, 
mainoties 
normatīviem ir 
iespējamas valsts 
mērķdotācijas 

Rīcība 



4 Veselības 
apdrošināšanas 
politikas pilnveide 

Veselības apdrošināšanas 
politikas korekcijas ar mērķi 
sniegt papildus motivāciju 
jauniem pedagogiem un 
paildzināt darba mūžu, 
veicinot veselības profilaksi un 
veselīgu dzīvesveidu. Izmaksu 
pieaugums saistāms ar 
papildus pieejamo atbalstu 
veselības profilakses 
pasākumiem. 

A Pastāvīgi 62,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

5 Jūrmalas izglītības 
iestāžu mājaslapu 
izveide un uzturēšana 

Centralizētas mājaslapas vai 
atsevišķu mājaslapu izveide 
informēšanai un saziņai par 
Jūrmalas pašvaldības izglītības 
iestāžu darbību, tai skaitā 
informējot arī par 
mūžizglītības pakalpojumiem. 
(Mājaslapu izveidē un 
saturiskajā uzturēšanā 
iesaistīt arī audzēkņus un 
pedagogus, tomēr paredzot 
profesionāļu iesaisti, lai 
nodrošinātu augstas kvalitātes 
rezultātu un nepārtrauktu 
mājas lapu darbību.) 

A Izveide - 2016., 
uzturēšana - 
pastāvīgi no 
2016.gada 

70,0 Izglītības 
pārvalde, 
Informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģiju 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Investīciju 
projekts 

6 Jaunu dzīvojamo 
platību attīstība 
izglītības iestāžu 
tuvumā 

Pilsētas teritorijas plānošanas 
dokumentu pilnveide, 
nodrošinot to, ka dzīvojamās 
apbūves platība pēc iespējas 
tiek koncentrēta esošu 
izglītības iestāžu tuvumā un 
pēc iespējas novērsta 
dzīvojamo ēku būvniecību 
attālu no esošajām izglītības 
iestādēm. 

A Teritorijas 
plānojuma un 
lokālplānojumu 
izstrādes laikā 

0,0 Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 



7 Sabiedriskā 
transporta maršrutu 
pieejamības 
uzlabošana Jūrmalas 
izglītības iestāžu 
audzēkņiem 

Sabiedriskā transporta tīkla 
attīstība tā, lai pēc iespējas 
lielākam skaitam Jūrmalā 
dzīvojošo izglītojamo būtu 
viegli sasniegt Jūrmalā esošās 
izglītības iestādes. Vietas, kur 
sabiedriskā transporta 
attīstība ir nepieciešama 
prioritāri, ir teritorijas starp 
Druvciemu, Krastciemu, 
Valteriem un Vaivariem, 
Ķemeru rietumu daļā. Jāvērtē 
arī nepieciešamība veidot 
sabiedriskā transporta 
maršrutus Kauguru apkaimes 
austrumu daļā (Lauku un 
Lāčplēša ielas). 

A Pastāvīgi, no 
2016.gada 

125,0 Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

         

8 Ar darba izpildi 
saistīto sabiedriskā 
transporta izdevumu 
kompensācijas 
mehānisma pilnveide 
izglītības sistēmā 
strādājošiem 

Ar darba izpildi saistīto 
sabiedriskā transporta 
izdevumu kompensācijas 
mehānisma pilnveide 
Jūrmalas izglītības iestādēs 
strādājošiem pedagogiem un 
citiem izglītības jomas 
darbiniekiem, nodrošinot to, 
ka kompensāciju izmantošana 
ir vienkārša un ērta un tiek 
izmantota. 

B Pastāvīgi, no 
2016.gada 

113,0  Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

9 Jūrmalas pašvaldības 
izglītības sektora 
funkcionālais audits 

Jūrmalas pašvaldības pārziņā 
esošo izglītības iestāžu un to 
pārvaldības struktūru 
funkcionālais audits ar mērķi 
apzināt iespējas uzlabot 
izglītības sistēmas 
administratīvās pārvaldības 

A Pastāvīgi, no 2016 
gada  

20,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 



efektivitāti, vērtējot un 
plānojot iespējas uzlabot 
pārvaldības efektivitāti un 
samazinot tās izmaksas. 

10 Atbalsts dzīvojamās 
platības 
nodrošināšanā 
izglītības jomas 
darbiniekiem 

Atbalsts dzīvojamās platības 
nodrošināšanā izglītības jomas 
darbiniekiem, tai skaitā 
atbalstot jaunos pedagogus. 
Atbalsta ietvaros pašvaldība 
ap 10 pedagogiem nodrošina 
viņu vajadzībām atbilstošu 
pašvaldības dzīvojamā fonda 
mājokļu pieejamību 

A Pastāvīgi, no 
2016.gada 

0,0 Īpašumu 
pārvaldes 
Dzīvokļu nodaļa, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

1 PII iesaiste 
starptautiskās 
sadarbības projektos 

PII pedagogu kvalifikācijas un 
pieredzes palielināšana, 
iesaistoties starptautiskajos 
projektos. Laika posmā no 
2016. līdz 2022.gadam tiek 
realizēti vismaz 6 
starptautiskās sadarbības 
projekti. 

B Pastāvīgi, no 
2016.gada 

165,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

2 PII drošības 
uzlabošana 

Koda atslēgu uzstādīšana, 
iežogojuma un vārtiņu 
remonts, ārējā apgaismojuma 
uzlabošana, apkalpojošā un 
piegādes personāla kustības 
grafika un piekļuves tiesību 
izvērtējums no drošības 
viedokļa un korekcijas, citi 
drošības pasākumivisās 
pašvaldības PII. 

A 2017-2022 70,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

3 PII pieejamības 
uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana 
personām ar kustību 
traucējumiem PII “Zvaniņš”, 

A 2016-2022 90,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 



PII “Lācītis”, PII “Bitīte”, PII 
“Mārīte”, PII “Katrīna”, PII 
“Saulīte”, PII “Madara”, PII 
“Taurenītis”. 

4 Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu 
pieejamības 
uzlabošana Jūrmalas 
pilsētas austrumu 
daļā 

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu nodrošināšana, 
izmantojot Jūrmalas austrumu 
daļā esošo izglītības iestāžu 
nenoslogotās telpas, 
piemēram, Jūrmalas pilsētas 
Lielupes vidusskolā. Jaunu 
telpu platība - ap 400 m2. 
Nepieciešamais papildus vietu 
skaits - 30 - 35. 

A 2016-2022 800,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

5 Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu 
pieejamības 
uzlabošana Jūrmalas 
pilsētas centrālajā 
daļā 

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu nodrošināšana, 
piemēram, paplašinot PII 
"Namiņš" vai citu šajā pilsētas 
daļā esošu izglītības iestādi. 
Jaunu telpu platība - ap 400 
m2. Nepieciešamais papildus 
vietu skaits - 30 - 35. 

A 2017-2022 800,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

6 Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu 
pieejamības 
uzlabošana Jūrmalas 
pilsētas rietumu daļā 

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu nodrošināšana, 
paplašinot PII "Zvaniņš" vai 
citu šajā pilsētas daļā esošu 
izglītības iestādi. 
Jaunizbūvējamo telpu platība 
- ap 550 m2. Nepieciešamais 
papildus vietu skaits - 40 - 50 

A 2016-2022 900,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

7 PII “Madara” pārbūve Neapmierinošā stāvoklī 
esošās izglītības iestādes 
pārbūve, tai skaitā atjaunojot 
iekšējo un ārējo apdari, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, 
apkures un elektroapgādes 

A 2016-2022 1 600,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa, 
Attīstības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 4.2.2)* 

Investīciju 
projekts 



sistēmas, veicot teritorijas 
labiekārtošanu un ārējā 
apgaismojuma uzlabošanu. 

8 PII “Namiņš” 
siltināšana 

Izglītības iestādes siltināšana. A 2017-2022 200,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 4.2.2)* 

Investīciju 
projekts 

9 
 

PII “Mārīte” 
atjaunošana 

Neapmierinošā stāvoklī 
esošās izglītības iestādes 
atjaunošana, tai skaitā 
atjaunojot iekšējo apdari, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, 
apkures un elektroapgādes 
sistēmas, veicot teritorijas 
labiekārtošanu un atjaunojot 
teritorijas iežogojumu. 

A 2017-2022 800,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

10 PII “Saulīte” 
atjaunošana 

Neapmierinošā stāvoklī 
esošās izglītības iestādes 
atjaunošana, tai skaitā 
atjaunojot iekšējo apdari, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, 
apkures un elektroapgādes 
sistēmas. 

B 2017-2022 800,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

11 
 

PII “Bitīte” 
atjaunošana 

Neapmierinošā stāvoklī 
esošās izglītības iestādes 
atjaunošana, tai skaitā 
atjaunojot iekšējo apdari, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, 
apkures un elektroapgādes 
sistēmas. 

B 2017-2022 800,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

12 Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības 
pirmsskolas izglītības 
iestāžu 
infrastruktūras 
attīstība 

Atjaunotajās astoņās 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
nomainītas 
inženierkomunikācijas. 

A 2015-2022 5 668,9  Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 



13 Kvalitatīva izglītības 
programmu 
īstenošana 

Katrā izglītības iestādē veikti 
pamatdarbības pasākumi, 
nodrošinot katras licencētas 
izglītības programmas 
kvalitatīvu īstenošanu 

A 2017-2022 Esošā budžeta 
ietvaros 

Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldības, ES 
finansējums 

Rīcības un 
projekts 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.3. VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

1 Papildus atbalsts 
talantīgo skolotāju 
piesaistei 

Pašvaldības sniegts papildus 
finansiālais atbalsts, 
nodrošinot 15 – 20 īpaši 
talantīgu skolotāju piesaisti no 
citām pilsētām., tai skaitā 
izvērtējot iespēju šos 
pedagogus piesaistīt 
noteiktām skolām. 

A Pastāvīgi, no 
2016.gada 

480,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
finansējums 

Rīcība 

2 Pašvaldības atbalsts 
pedagogu 
tālākizglītībai 

Atbalsta sniegšana, ik gadu 
nodrošinot pedagogiem 
finansiālu atbalstu 
tālākapmācībai, atbalsts tiek 
sniegts 40% pedagogu (ap 350 
pedagogi) 36 stundām ik 
gadu. 25 pedagogu grupas 
izmaksas 36 stundu kursam - 
ap 2000 EUR. 

B Pastāvīgi, no 
2016.gada 

140,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, valsts 
finansējums, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

3 Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju 
lietošanas apmācības 

Pedagogu apmācības par 
pieejamo informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju, tai 
skaitā datortehnikas, mobilo 
iekārtu, interaktīvo tāfeļu u.c. 
efektīvu izmantošanu. 

A Pastāvīgi, no 
2016.gada 

95,0 Izglītības 
pārvalde, 
Informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģiju 
pārvalde 

Pašvaldība, valsts 
finansējums, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

4 Izglītības psihologu 
pieejamības 
nodrošināšana 

Izglītības psihologu piesaiste 
visām Jūrmalas pilsētas 
vispārizglītojošajām skolām ar 

B Pastāvīgi, no 
2016.gada 

195,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 



mērķi nodrošināt skolās labu 
mikrovidi 

5 Karjeras konsultāciju 
attīstība 

Profesionālu karjeras 
konsultantu darbības attīstība 
vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs, veicinot to, ka 
audzēkņi orientējas uz sev 
vēlamāko un piemērotāko 
profesionālās darbības izvēli. 

A Pastāvīgi 370,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 8.3.5)* 

Rīcība 

6 Pagarinātās grupas 
pakalpojumu 
attīstība sākumskolās 

Pagarinātās grupas 
pakalpojumu nodrošināšana 
sākumskolās līdz 18:30, 
atbilstoši pieprasījumam 

A Sākot no 
2016.gada - 
pastāvīgi 

1 152,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

7 Pagarinātās grupas 
pakalpojumu 
attīstība 5.klases 
skolēniem 

Pagarinātās grupas 
pakalpojumu nodrošināšana 
5.klašu skolēniem līdz 18:30, 
atbilstoši pieprasījumam 

B Sākot no 
2020.gada - 
pastāvīgi 

105,6 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

8 Starptautiskās 
sadarbības attīstība 

Starptautiskās sadarbības 
attīstība, katrai 
vispārizglītojošai skolai 
attīstot partnerību ar vienu – 
diviem ārvalstu partneriem ar 
mērķi pārņemt un dalīties ar 
pieredzi izglītības 
pakalpojumu attīstībā. 

A Pastāvīgi, no 
2016.gada 

410,0  Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

9 Datortehnikas iegāde Datortehnikas iegāde 
vispārizglītojošo skolu 
vajadzībām ar mērķi sasniegt 
to, ka 2020.gadā Jūrmalas 
vispārizglītojošajās skolās 
vidēji ir 1 dators uz 3 
audzēkņiem. Aktivitātes 
ietvaros tiek iegādāti 1670 
datori, viena datora izmaksas 

A 2015-2022 1 340,8 Izglītības 
pārvalde, 
Informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģiju 
pārvalde 

Pašvaldība, valsts 
finansējums, cits 
finansējuma avots 

Investīciju 
projekts 



ir ap 800 EUR un amortizācijas 
laiks - 5 gadi. 

10 Informācijas un 
komunikāciju 
tehnikas iegāde 

Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiskā aprīkojuma 
iegāde, tai skaitā 90 datu 
projektoru un 100 interaktīvo 
tāfeļu, kā arī citas 
datortehnikas, tai skaitā 
printeru, rezerves cieto disku 
u.c. iegāde vispārizglītojošo 
skolu vajadzībām ar mērķi 
sasniegt to, ka 2020.gadā 
Jūrmalas vispārizglītojošajās 
skolās vidēji ir 1 multimediju 
projektors uz 35 audzēkņiem 
un 1 interaktīvā tāfele uz 40 
audzēkņiem. (Pieņēmumi: 
projektoru un interaktīvo 
tāfeļu amortizācija - 8 gadi, 
projektora cena - ap 1300 
EUR, interaktīvās tāfeles cena 
- ap 3500 EUR.). Citas 
datortehnikas iepirkumiem 
2016 - 2020.gadā ik gadu ap 
10000 EUR. 

A 2016-2022 563,5 Izglītības 
pārvalde, 
Informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģiju 
pārvalde 

Pašvaldība, valsts 
finansējums, cits 
finansējuma avots 

Investīciju 
projekts 

11 Izglītības iestāžu 
pieejamības 
uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana 
personām ar kustību 
traucējumiem šādās izglītības 
iestādēs: sākumskola 
“Ābelīte” , Jūrmalas 
Alternatīvā skola, Jūrmalas 
pilsētas Jaundubultu 
vidusskola, Jūrmalas pilsētas 
pamatskola, Kauguru 
vidusskola, Ķemeru 

A 2016-2022 140,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība, valsts 
finansējums, ES 
finansējums, cits 
finansējuma avots 

Investīciju 
projekts 



vidusskola, Majoru vidusskola, 
Mežmalas vidusskola. 

12 Jūrmalas pilsētas 
pamatskolas 
atjaunošana 

Atjaunota Jūrmalas pilsētas 
pamatskolas ēka Dzirnavu ielā 
50 

A 2015-2022 630,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 4.2.2)* 

Investīciju 
projekts 

13 Ķemeru vidusskolas 
atjaunošana un 
pārbūve Tukuma ielā 
8/10 

Skolas piebūves tehniskā 
projekta izstrāde, piebūves 
būvniecība, sporta zāles 
remonts, stadiona remonts 

A 2014-2022 1 133,5 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 4.2.2)* 

Investīciju 
projekts 

14 Jūrmalas pilsētas 
Jaundubultu 
vidusskolas kapitālais 
remonts un pārbūve 

Skolas pārbūve Lielupes ielā 
21 

A 2014-2018 2 739,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 4.2.2)* 

Investīciju 
projekts 

15 Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas un 
Jūrmalas 
sākumskolas “Atvase 
daudzfunkcionālās 
sporta halles 
projektēšana un 
celtniecība 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un 
Jūrmalas sākumskolas 
"Atvase" daudzfunkcionālās 
sporta halles celtniecība Raiņa 
ielā 55 

A 2014-2015 3 480,5 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

16 Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas pārbūve 

Modernizēta valsts ģimnāzija 
Raiņa ielā 55 

A 2015-2022 3 590,0 Projektu 
ieviešanas 
nodaļa, 
Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 4.2.2)* 

Investīciju 
projekts 

17 Jūrmalas pilsētas 
Lielupes pamatskolas 
pārbūve 

Skolas pārbūve Aizputes ielā 
1A 

A 2014-2022 16 441,6  Projektu 
ieviešanas 
nodaļa, 
Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 4.2.2)* 

Investīciju 
projekts 



18 Jūrmalas pilsētas 
Kauguru vidusskolas 
atjaunošana 

Skolas ēkas atjaunošana, tai 
skaitā stiprinot ēkas pamatus, 
atjaunojot iekšējo apdari un 
fasādi Raiņa ielā 115 

B 2018-2020 2 000,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

19 Jūrmalas pilsētas 
Majoru vidusskolas 
atjaunošana 

Skolas ēkas atjaunošana, tai 
atjaunojot jumta segumu, 
ūdensvada, kanalizācijas un 
elektroapgādes sistēmas, 
logus, veicot iekšējās un 
ārējās apdares atjaunošanu, 
izveidojot skolas sporta 
laukumu un veicot teritorijas 
labiekārtošanu, Rīgas ielā 3 

B 2017-2022 800,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

20 Kvalitatīva izglītības 
programmu 
īstenošana 

Katrā izglītības iestādē veikti 
pamatdarbības pasākumi, 
nodrošinot katras licencētas 
izglītības programmas 
kvalitatīvu īstenošanu 

A 2017-2022 Esošā budžeta 
ietvaros 

Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldības, ES 
finansējums 

Rīcība un 
projekts 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.1. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

1 Interešu izglītības 
attīstība 
dabaszinātņu jomā, 
pedagogu piesaiste 

Pedagogu piesaiste ar mērķi 
veicināt izglītojamo intereses 
un prasmes, kas saistītas ar 
dabaszinātnēm, tai skaitā 
bioloģiju, fiziku un ķīmiju. 

B Pastāvīgi, no 
2015.gada 

210,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

2 Interešu izglītības 
attīstība 
dabaszinātņu jomā, 
materiāltehniskais 
aprīkojums 

Materiāltehniskā aprīkojuma 
iegāde, lai veicinātu 
izglītojamo intereses un 
prasmes jomās, kas saistītas 
ar dabaszinātnēm, tai skaitā 
bioloģiju, fiziku un ķīmiju. 

B Pastāvīgi, no 
2015.gada 

85,0 Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Interreg) 

Rīcība 

3 Izglītības iestāžu 
pieejamības 
uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana 
personām ar kustību 
traucējumiem Bērnu un 
jauniešu interešu centrā, 

A 2016-2022 90,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 



Jūrmalas Sporta skolā un 
Jūrmalas Mākslas skolā. 

4 Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas 
celtniecība 

Jaunas Mūzikas vidusskolas 
būvniecība. 

A 2016-2017 7 812,0 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

         

5 Kvalitatīva izglītības 
programmu 
īstenošana 

Katrā izglītības iestādē veikti 
pamatdarbības pasākumi, 
nodrošinot katras licencētas 
izglītības programmas 
kvalitatīvu īstenošanu. 

A 2017-2022 Esošā budžeta 
ietvaros 

Pašvaldības, ES 
finansējums 

Izglītības pārvalde Rīcība un 
projekts 

6 Attīstīt Futbola 
akadēmijas 
izveidošanu un 
nodrošināt Futbola 
stratēģiskās attīstības 
plāna Jūrmalā 2018,-
2022.gadam 
īstenošanu 

Lai Jūrmalas pilsētā attīstītu 
konkurētspējīgu futbola 
sistēmu, izveidot Jūrmalas 
Sporta skolas futbola nodaļas 
audzēkņiem profesionālās 
sporta ievirzes izglītības 
iestādi, ar mērķi attīstīt 
futbolu kā augstu sasniegumu 
sporta veidu, uzlabotu mācību 
treniņu procesu un iegūtu 
futbola akadēmijas statusu un 
sagatavotu profesionālus 
futbola spēlētājus, kuri 
pārstāvēs Jūrmalas futbola 
komandu un Latvijas izlasi 
dažādās vecuma grupās. 

A 2020-2022 917.0 Pašvaldība, 
Sporta 
federācija 

Izglītības pārvalde Rīcība 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.5. IEKĻAUJOŠĀS UN ALTERNATĪVĀS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

1 Iekļaujošās izglītības 
attīstības centra 
attīstība 

Iekļaujošās izglītības attīstības 
centra attīstība ar mērķi 
nodrošināt metodisku un 
pedagoģisku palīdzību 
vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem un viņu 
vecākiem, pedagogiem. 

A 2016-2018 190,0 Izglītības 
pārvalde, 
Vaivaru 
pamatskola 

Pašvaldība, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, Rights, 
Equality and 
Citizenship 

Investīciju 
projekts 



Centrs var tikt veidots uz 
Vaivaru pamatskolas bāzes. 

Programme 2014-
2020) 

         

2 
 

Vaivaru pamatskolas 
atjaunošana 

Ēkas iekšējās un ārējās 
apdares atjaunošana, logu 
nomaiņa, teritorijas 
labiekārtošana un 
piemērošana personām ar 
īpašām vajadzībām. Valstij 
piederošā ēka ir nodota 
ilgtermiņa nomā pašvaldībai. 

A 2016-2018 550,0  Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

3 Alternatīvās skolas, 
pirmsskolas un 
metodiskā centra 
jaunas ēkas 
celtniecība Jūrmalā 

Jaunas ēkas būvniecība 
(sākotnēji izvērtējot iespēju 
pielāgot šim nolūkam esošas 
būves, šādi samazinot 
projekta izmaksas). 

A 2017-2022 7 327,8 Būvniecības 
projektu 
vadības nodaļa 

Pašvaldība Investīciju 
projekts 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.6. CITI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI (PROFESIONĀLĀS, AUGSTĀKĀS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS PAKAPOJUMI)” 

1 Jūrmalas 
vispārizglītojošo 
skolu sadarbība ar 
augstākās izglītības 
iestādēm un 
augstākās izglītības 
iestādes piesaistes 
iespēju izvērtējums 

Sadarbības attīstība starp 
Jūrmalas vispārizglītojošām 
izglītības iestādē, Jūrmalas 
Valsts ģimnāziju un Latvijas 
augstākās izglītības iestādēm.  
Izvērtēt attīstības iespējas par 
augstskolas filiāles atvēršanas 
iespējām Jūrmalas pilsētā, 
piemēram, sadarbībā ar 
Ķemeru daudzfunkcionālo 
dabas izglītības centru. 

B Pastāvīgi, no 
2017.gada 

70,0 Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas 
(tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+) 

Investīciju 
projekts 

2 Izglītības 
pakalpojumu 
sniegšanas centrs 
imigrantiem un 
reemigrantiem – 
iespēju izpēte 

Izvērtējuma veikšana ar mērķi 
apzināt reģionālā un nacionāla 
līmeņa pieprasījumu pēc 
specializētiem izglītības 
pakalpojumiem imigrantiem 
un reemigrantiem, 
pakalpojumu sniegšanas 

B 2019-2022 30,0 Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 8.3.5*, 
tiešās 
programmas, 
piemēram, CEB 
Aid for Refugees, 

Investīciju 
projekts 



formu un izmaksām, pieejamo 
infrastruktūru un 
pedagogiem. Pēc 
pieprasījuma nodrošināts 
izglītības pakalpojums 
izglītības iestādēs. 

Migrants and 
Displaces 
Persons, 
Eurydice) 

4 Attālinātās izglītības 
pakalpojumu 
attīstība 

Attālinātās izglītības 
pakalpojumu klāsta attīstība 
iekļaujošās un alternatīvās 
izglītības jomās. 

B Pastāvīgi, no 
2016.gada 

50,0 Izglītības 
pārvalde, 
Informācijas un 
tehnoloģiju 
pārvalde, 
Iekļaujošās un 
alternatīvās 
izglītības 
iestādes 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi 
(SAM 8.3.5)* 

Rīcība 

 

* - kohēzijas fondu specifiskie atbalsta mērķi SAM 4.2.2. – “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 

izmantošanu pašvaldību ēkās”, SAM 8.1.2 – “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, SAM 8.3.5 – “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. 

 


