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1. Saīsinājumi: 

1) Rīcības plāns – Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības 

plāns” g) apakšnodaļa “Darbības un pasākumi”; 

2) Investīciju plāns – Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības 

plāns” h) apakšnodaļa “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020.gadam”; 

3) VIIS – Valsts izglītības informācijas sistēma; 

4) PII – Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde; 

5) CE – Centralizētie eksāmeni 
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2. Koncepcijas rīcības plāna izpildes rīcību virzienu: 

 “R3.2.1. KOPĒJĀ SEKTORA ATTĪSTĪBA PĀRVALDĪBA”,  

“R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI”, 

 “R3.2.3. VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI”,  

“R3.2.4 PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI”, 

 “R3.2.5. IEKĻAUJOŠĀS UN ALTERNATĪVĀS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI”,  

“R3.2.6. CITI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI”  

aktivitāšu punktu izpilde Jūrmalas pašvaldībā 2018.gada 1.janvāris – 2019.gada 31.decembris. 
 

NR 
PROJEKTA 

NOSAUKUMS 
REZULTĀTS PROJEKTA ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES STATUSS 

 

NOZĪMĪB

A 

ATBILDĪ

GAIS 

  

REALIZĀCI

JAS LAIKS   

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. 

2018.gada 6.jūnijā notika vecāku forums “Vecāki 2030” – klātienē 

piedalījās 100 vecāki no visiem Latvijas novadiem. Organizēta 
starptautiska  konference Latvijas simtgadei "Dzīve patiesībā", 

Jūrmalā, Jūrmalas kultūras centrā, 2018.gada 17.oktobrī. 

2019.gadā tika plānota starptautiska konference “21.gadsmita 
pašvaldības izglītības attīstība – pētījumi, pieredze un attīstību 

scenāriji”, bet aktivitāte netika veikta, jo no ārzemju lektoriem tika 

saņemts atteikums. 
2018. un 2019.gadā Jūrmalas Mākslas skola organizēja starptautisko  

vizuālās mākslas konkursu "Es dzīvoju pie jūras": 2018.gadā iesūtīti 

4651 darbi no 29 valstīm (Baltkrievija, Beļģija, Bulgārija, Grieķija, 

Gruzija, Horvātija, Igaunija, Indija, Indonēzija, Kazahstāna, 

Krievija, Ķīna, Latvija, Lietuva, Moldova, Norvēģija, Polija, 

Portugāle, Rumānija, Serbija, Singapūra, Slovākija, Slovēnija, 
Somija, Spānija, Taizeme, Turcija, Ukraina, Vācija).  

2019.gadā Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa tēma bija 

“Vētra”. Sadarbojoties ar 23 valstu (Azerbaidžāna, Baltkrievija, 
Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Ķīna, Horvātija, Igaunija, 

Indija, Kazahstāna, Krievija, Latvija, Lietuva, Moldovas Republika, 

Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Taizeme, Turcija, 
Ukraina, Uzbekistāna) 451  izglītības institūcijām, iesūtīti 3500 

darbi.  

IZPILDĪTS 

 

A Izglītības 

pārvalde 

Reizi gadā, no 

2017.gada 

2 Labāko izglītības sektora 

darbinieku godināšanas 
tradīciju izveide 

Jūrmalas izglītības sektorā 

strādājošo kopības apziņas 
un motivācijas 

veicināšana, organizējot 

ikgadēju labāko pedagogu 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta balvām nauda nav paredzēta, 

bet izglītības iestāžu vadītāji naudas balvu vai prēmiju nosaka un 
izmaksā no izglītības iestādes budžeta.   

Pedagogu godināšana notiek mācību atsevišķā  pasākumā, 

apbalvojot ar piemiņas veltēm. 

IZPILDĪTS 

 

A Izglītības 

pārvalde 

Reizi gadā 
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godināšanu dažādās 

nominācijās. 
 

Pedagogiem, kuri sagatavojuši olimpiāžu uzvarētājus, organizēts un 

piedāvāts pieredzes apmaiņas brauciens kopā ar izglītojamajiem un 
zinātnes centru Pērnavā 2018.gada 9. un 10.maijā. 

2019.gadā sagatavoti pieteikumi Jūrmalas pilsētas domes 

apbalvojumiem un Izglītības un zinātnes ministrijas 
apbalvojumiem. Pedagogi par ieguldīto darbu skolēnu 

sagatavošanai olimpiādēm apbalvoti Jūrmalas izglītības iestāžu 

vadītāju un pedagogu konferencē 2019.gada 29.augustā. 
Pedagogiem, kuri sagatavojuši olimpiāžu uzvarētājus, organizēts un 

piedāvāts pieredzes apmaiņas brauciens kopā ar izglītojamajiem uz 

Liepāju 2019.gada 16.maijā. 

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). 

2018.gada 8.maijā lekcija jaunajiem matemātikas skolotājiem 

“Smadzeņu darbība un matemātiskā domāšana”, individuālo 
kompetenču atbalsta projekta ietvaros piesaistīti 2 pedagogi 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā.  

Atbilstoši pieprasījumam mentori sniedz nepieciešamās 
konsultācijas, pedagogu atbalstam. 2018.gada 8.maijā notika lekcija 

(24) jaunajiem matemātikas skolotājiem  “Smadzeņu darbība un 

matemātiskā domāšana”.  
Izglītības iestādēs sniegts individuālais atbalsts jaunajiem 

pedagogiem. 

Noorganizēta skolēnu un jauno pedagogu zinātnisko darbu lasījumu 
konference "Es dzīvoju pie jūras" izglītojamajiem, kuri strādā pie 

zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Ar saviem lasījumiem piedalījās 

divi (2) jaunie pedagogi. Konference tika organizēta 2018.gada 
9.janvārī Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. 

2019.gadā: 
Sadarbojoties ar izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem tiek 

apkopota informācija par mentoru atbalsta sniegšanu jaunajiem 

pedagogiem un identificēti nepieciešamie atbalsta pasākumi 
(izglītības iestādes Izglītības pārvaldes attīstības nodaļai iesniedz 

darba analīzi par katru attiecīgo mācību gadu katras izglītības 

iestādes attīstības plāna kontekstā. Informācija tiek iesniegta līdz 
marta beigām, par iepriekšējā gada periodu no 1.jūnija līdz 

31.decembrim un līdz augusta beigām par periodu no esošā gada 

janvāra līdz maijam.) 
Noorganizēta skolēnu un jauno pedagogu zinātnisko darbu 

lasījumu konference "Es dzīvoju pie jūras" izglītojamajiem, kuri 

strādā pie zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Ar saviem 
lasījumiem piedalījās astoņi (8) jaunie pedagogi. Konference tika 

organizēta 2019.gada 8.janvārī Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. 

IZPILDĪTS 

 

A Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi 

4 Veselības apdrošināšanas 

politikas pilnveide 

Veselības apdrošināšanas 

politikas korekcijas ar 

mērķi sniegt papildus 
motivāciju jauniem 

pedagogiem un paildzināt 

darba mūžu, veicinot 
veselības profilaksi un 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, 

tai skaitā pašvaldības pedagogiem, ir noteikta saskaņā ar Jūrmalas 

pilsētas domes  noteikumiem, kas apstiprināti 2012.gada 19.jūlijā un 
izdoti pamatojoties uz Atlīdzības likumu. Veselības apdrošināšana 

pašvaldības darbiniekiem tiek nodrošināta no 2013.gada aprīļa 

mēneša. Veselības apdrošināšanas iepirkuma process, kas tika 

IZPILDĪTS A Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi 
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veselīgu dzīvesveidu. 

Izmaksu pieaugums 
saistāms ar papildus 

pieejamo atbalstu 

veselības profilakses 
pasākumiem. 

organizēts 2019.gadā,  iepirkuma nosacījumos iekļāva tieši 

pedagogiem motivējošus nosacījumus.  
  

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.) 

Mājaslapas izveidotas Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs:  
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola; 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola; 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola; 
Pumpuru vidusskola; 

Slokas pamatskola; 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola; 
Jūrmalas Mākslas skola; 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija. 

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola; 
Jūrmalas Sporta skola; 

Vaivaru pamatskola; 

Majoru vidusskola; 
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs 

 

Izglītības iestāžu mājas lapās pieejamas aktualitātes, jaunumi, 
informācija par īstenotajām programmām, dokumentācija. 

Informācija ir strukturēta atbilstoši normatīvos noteiktajam. Tā tiek 

regulāri atjaunota un aktualizēta. 
Izglītības iestādes mājaslapām  saturu veido pedagogi, retāk 

izglītojamie. Izglītojamie nereti iesniedz fotogrāfijas, tekstus, 

informāciju, pedagogi apkopo.  
Vienu reizi semestrī izglītības iestādēm tiek atgādināts par 2018. 

gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 611 “Kārtība, 

kādā iestādes ievieto informāciju internetā “ prasību izpildi - 

atjaunot  informāciju par iestādes darbību, reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem, aktualitātēm un Latvijas skolas somas 
informāciju. Tiek kontrolēts, lai izglītības iestādes mājaslapā 

nepublicē dažādu komerciestāžu reklāmas, politisku partiju un 

partiju apvienību viedokļus, reklāmas  un citu ar izglītības darbu 
nesaistītu informāciju. 

 

Jūrmalas pilsētas domes tīmekļvietnē www.jurmala.lv, sadaļā 
“Izglītība”, tiek publicēta aktuālā informācija par visām Jūrmalas 

pašvaldības padotībā esošajām izglītības iestādēm, tai skaitā arī par 

tām izglītības iestādēm, kurām nav mājaslapas:  
Jūrmalas Alternatīvā skola; 

Sākumskola “Taurenītis” 

Sākumskola “Ābelīte”; 
Ķemeru pamatskola; 

Jūrmalas pilsētas pamatskola;  

PII  “Austras koks”; PII “Bitīte”; PII “Katrīna”; 

DAĻĒJI 
IZPILDĪTS 

 

A Izglītības 
pārvalde, 

Informācijas 

un 
komunikācija

s tehnoloģiju 

pārvalde 

Izveide – 2016., 
uzturēšana – 

pastāvīgi no 

2016. 
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PII “Lācītis”; PII “Madara”; PII “Mārīte”; PII “Namiņš”; PII 

“PODZIŅA”; PII “Saulīte” ;PII “Lācītis”. 
 

Pārskata perioda laikā – notiek iepriekš izstrādāto mājas lapu 

uzturēšana, tiek veikta to drošības uzraudzība. Jaunu mājas lapu 
izstrādei nav pieejams finansējums. 2019.gada 2.cet. Informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde pārveidoja Majoru 

vidusskolas mājaslapu, lai tā atbilstu vispārējām drošības 
prasībām. 

 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumam jābūt publicētam 
iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē. Pašnovērtējuma ziņojums 

tiek aktualizēts katru gadu līdz 1.septembrim. 

 

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. 

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas 

„Rīcības plāns” g) nodaļa „Darbības un pasākumi” 
(http://www.jurmala.lv/docs/j16/l/j160631.htm) (turpmāk – 

Rīcības plāns) 115.aktivitāte “Jūrmalas pašvaldības dzīvojamā 

fonda attīstības plānošana un plānu realizācija” paredz, ka Īpašumu 
pārvaldes Dzīvokļu nodaļai pastāvīgi jāveic esošo dzīvojamo telpu 

efektīva apsaimniekošana, kā arī ikgadējs dzīvojamās telpas 

pieprasījuma un dzīvojamā fonda attīstības plāna izstrādes un 
ieviešanas izvērtējums. 

UZSĀKTS 

(PLĀNOŠANA
S PROCESĀ) 

 

A Attīstības 

pārvalde, 
Izglītības 

pārvalde 

Teritorijas 

plānojuma un 
lokālplānojumu 

izstrādes laikā 

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). 

Rīcības plāna 74.aktivitāte “Sabiedriskā transporta attīstība 
Jūrmalā” paredz, ka Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības 

nodaļai pastāvīgi jānodrošina sabiedriskā transporta attīstība, 

pilnveidojot maršrutu tīklu, reisu laikus un biežumu, apkalpošanas 
kvalitāti, nodrošinot racionāla, moderna un videi draudzīga 

sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

Saskaņā ar 2018.gada 15.marta Jūrmalas pilsētas domes saistošo 
noteikumu Nr.10 ''Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas 

pilsētas autobusu maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos'' 

4.punktu iedzīvotājiem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, tiek 
piešķirti atvieglojumi 100% apmērā vienreizējās braukšanas maksas 

biļetes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr.1., 2., 3., 4., 6. 

un 7. – bērniem, kas nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; personām, 
kurām Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā pieder 

nekustamais īpašums vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošas izglītības iestādes izglītojamajam 
līdz 24 gadu vecumam; Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātas 

izglītības iestādes izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri 

iegūst izglītību Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās pamata, 
vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs; Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības policijas darbiniekam, ja viņš veic dienesta 

pienākumus; kā arī personai, kura ir saņēmusi Iedzīvotāju karti un 
noteiktu laiku līdz gadam. 

IZPILDĪTS 
 

A Attīstības 
pārvalde, 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi, no 
2016 

http://www.jurmala.lv/docs/j16/l/j160631.htm
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No 2018.gada 4.septembra Jūrmalas pilsētā tiek nodrošināts skolēnu 

autobuss (2019.gadā - 6 maršruti), uzrādot skolēna apliecību – 
viedkarti. Skolēnu autobusu maršruti un to kursēšanas grafiki 

pielāgojot tos stundu sākumu laikam, tiek saskaņoti ar izglītības 

iestādēm. 

8 Vilcienu satiksmes 

iekļaušana Jūrmalas 
sabiedriskā transporta 

sistēmā 

Vienošanās ar pasažieru 

dzelzceļa satiksmes 
pakalpojumu sniedzēju 

par vilcienu satiksmes 

koordinēšanu ar Jūrmalas 
pašvaldības sabiedriskā 

transporta kustības 

grafiku. 

Saskaņā ar Rīcības plāna aktivitāti Nr.76 “Autobusu pieturvietu 

attīstība pie Jūrmalas dzelzceļa stacijām” iespēju robežās Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta kustības grafiks ir 

sakoordinēts ar pasažieru vilcienu grafiku. 2018.gadā sabiedriskā 

transporta saraksti salīdzināti un konstatēts, ka lielākā daļa 
autobusu laika grafiks ir salāgots ar vilciena pienākšanas gaitu. 

IZPILDĪTS 

 

A Attīstības 

pārvalde, 
Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi, no 

2016 

9 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 

Saskaņā ar Rīcības plāna aktivitāti Nr.150 “Ar darba izpildi saistīto 

sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas mehānisma 
pilnveide izglītības sistēmā strādājošiem”, sākot ar 2017.gadu, katra 

izglītības iestāde patstāvīgi izveido un īsteno ar darba izpildi saistīto 

sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas mehānismu. 
Izglītības iestādes vadītājs plāno izglītības iestādes budžetā 

nepieciešamos finanšu resursus pedagogu darba braucienu 

sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai. 
Izglītības iestāžu pedagogi informēti, ka Jūrmalas pilsētā tiek 

nodrošināts bezmaksas transports pedagogiem, kuri ir deklarēti 

Jūrmalas pašvaldībā. 
No 2018.gada 4.septembra Jūrmalas pilsētā tiek nodrošināts 

skolēnu autobuss (2019.gadā - 6 maršruti). Skolēnu autobusu var 

izmantot arī skolēnu pavadoņi un Jūrmalas pilsētas izglītības 

iestāžu skolotāji, reģistrējoties braucienam ar Jūrmalas iedzīvotāja 

karti pie autobusa vadītāja. 

DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 
 

A Attīstības 

pārvalde, 
Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi, no 

2016 

10 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 efektivitāti, 

vērtējot un plānojot 
iespējas uzlabot 

pārvaldības efektivitāti un 
samazinot tās izmaksas. 

Sastādīts grafiks 2018./2019.mācību gadam, lai pārbaudītu 

izglītības iestādes izdoto datu aizsardzības normatīvo aktu izpildi. 

Pārbaudes veiktas visās Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā 
esošajās izglītības iestādēs. 

Pārbaudes periodā izglītības iestādēs pastāvīgi tiek veiktas plānotās 

pārbaudes par sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu izglītības 
iestādes pārtikas aprites telpās, par piegādāto pārtikas produktu 

kvalitāti un to atbilstību piegādes līguma prasībām un veiktas 

ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes pārbaudes. 
Ne mazāk kā 4 reizes katrā izglītības iestādē gadā. 

 

IZPILDĪTS 

 

A Izglītības 

pārvalde 

2016 
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11 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 

Saskaņā ar Rīcības plāna aktivitāti Nr.152 “Atbalsts dzīvojamās 

platības nodrošināšanā izglītības jomas darbiniekiem” un  “Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr.59 ,,Par 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” III1. nodaļā noteikto, sagatavoti Jūrmalas pilsētas domes 
Dzīvokļu komisijas atzinumi par Pumpuru vidusskolas fizikas, 

informācijas tehnoloģiju un bioloģijas skolotāja,  Majoru 

vidusskolas ķīmijas skolotāja, pirmsskolas izglītības iestādes 
,,Katrīna” pirmsskolas izglītības skolotāja, pirmsskolas izglītības 

iestādes ,,Katrīna” pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, 

pirmsskolas izglītības iestādes ,,Lācītis” pirmsskolas izglītības 
skolotāja reģistrēšanu palīdzības 5. reģistrā speciālistam izīrējamas 

dzīvojamās telpas izīrēšanai, kas pieņemti Jūrmalas pilsētas domes 

Dzīvokļu komisijas 19.06.2018.sēdē. Sagatavoti divi domes 
lēmumu projekti par speciālistiem izīrējamu dzīvojamo telpu 

izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu Pumpuru vidusskolas fizikas, 

informācijas tehnoloģiju un bioloģijas skolotājam un pirmsskolas 
izglītības iestādes ,,Lācītis” pirmsskolas izglītības skolotājai, kas 

tiek virzīti apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domes 26.07.2018. 

sēdē.  

Ar dzīvojamo telpu nodrošināti četri pedagogi. Pārskata periodā 

pašvaldības palīdzības 5.reģistrā bija reģistrēti 7 pedagogi, kuri 

nodrošināmi ar dzīvojamo platību. 

IZPILDĪTS 

 

A Īpašumu 

pārvaldes 
Dzīvokļu 

nodaļa, 

Izglītības 
pārvalde 

Pastāvīgi, no 

2016.gada 

NR 
PROJEKTA 

NOSAUKUMS 
REZULTĀTS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS STATUSS STATUSS 

 

NOZĪMĪBA 

ATBILDĪG

AIS 

 

REALIZĀCIJ

AS LAIKS  

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 
2020.gadam tiek realizēti 

vismaz 6 starptautiskās 

sadarbības projekti. 

Saskaņā ar Rīcības plāna aktivitāti Nr.153 “Pirmsskolas izglītības 

iestāžu iesaiste starptautiskās sadarbības projektos”, Jūrmalas 
pilsētas izglītības iestādes ir piedalījušās 8 starptautiskās sadarbības 

projektos: 

PII “Austras koks”  tika turpināta dalība projektā Ekoskolas 
programmā Foundation for Environmental Education – FEE 

International un saglabāts ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs;  

projektā ”Ēdam atbildīgi” tika pilnveidotas mācību metodes un 
izglītojamie attīstīja pētnieciskās un radošās prasmes. 

Valsts mērogā PII “Madara” audzēkņi piedalījās projektā “Latvijas 

Veselības nedēļa”, kas norisinās starptautiskā projekta 

“NowWeMove” ietvaros, kuru organizē Latvijas Tautas Sporta 

Asociācija. Tika popularizēts veselīgs dzīvesveids un iesaistīti 

pedagogi, izglītojamie, viņu vecāki sportiskās, veselīgās un fiziskās 
aktivitātēs.  

IZPILDĪTS 

 

B Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi, no 

2016.gada 
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PII “Podziņa” īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu 

“Infrastruktūras pilnveide pakalpojumu sniegšanai bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem”:  

1. Uzstādīts jauns žogs ap iestādes teritoriju izglītojamo drošības 

nodrošināšanai; 
2. Iegādātas un uzstādītas 2 āra nojumes izglītojamo sensorai 

attīstības, motorikas, domāšanas attīstības stimulēšanas utt. 

attīstībai; 
3. Izremontēta un labiekārtota fizioterapijas zāle; 

4. Izremontēta tualetes telpa, pielāgojot to izglītojamiem ar īpašām 

vajadzībām; 
5. Papildināts fizioterapijas inventārs; 

6. Iegādāts Montesori materiāls; 

7. Iekārtota Montesori nodarbību telpa un labiekārtota uzgaidāmā 
telpa; 

8. Papildināts sensorās telpas iekārtojums. 

PII “Zvaniņš” īstenoja projektus:  eTwinning “Autumn Fun”;  
eTwinning “GPS ART”;  eTwinning “Life is on Street”;  Internetas 

– prakeiksmas ar palaima? Internet - curse or blessing?. Tika 

popularizēts veselīgs dzīvesveids,  videokonferencē sniegta 

konsultācija, kā izmantot lietotni Zeemap un ievērot drošības 

pasākumus;  izveidota radošo stāstu lasāmā grāmata “ Autumn 

crafts and hilarious tales” par tikumiskām vērtībām un drošību. 

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 pasākumi visās 
pašvaldības PII. 

Saskaņā ar Investīciju plāna projekts Nr. 65 “Pirmsskolas izglītības 

iestāžu atjaunošana”, veikta drošības uzlabošana šādās pirmsskolas 
izglītības iestādēs: 

 
2018.gadā: notiek remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādēs: PII 

“Austras koks” veikta vārtiņu labošana, PII “Katrīna” pie ieejas 

vārtiem uzstādīts mehānisms, kas liedz izglītojamajiem patvaļīgi 
iziet no teritorijas, PII “Madara” veikts kosmētiskais remonts 2 

grupās un visās koplietošanas telpās, PII “Mārīte” iestādes teritorijā 

tika izzāģēti koki un sausie zari un uzlabots apgaismojums iestādes 
teritorijā, PII “Saulīte” pie ieejas vārtiem uzstādīts mehānisms, kas 

liedz izglītojamajiem patvaļīgi iziet no teritorijas, PII “Zvaniņš” 

izveidota arhīva telpa un veikts vienas tualetes kapitālais remonts un 
pārējās tualetes telpās nolaistas zemāk izlietnes, PII “Lācītis” veikta 

koda atslēga uzstādīšanas galvenajām ieejas durvīm un PII 

“Podziņa” ESF projekta “Infrastruktūras pilnveide pakalpojumu 
sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros veikta 

iežogojuma uzstādīšana un apgaismojuma uzlabošana. 

 
2019.gadā: 

PII "Katrīna" veikti bioloģiskās attīrīšanas sistēmu, kanalizācijas 

nosēdakas un apkures sistēmas remontdarbi un norobežojošo 
konstrukciju un komunikāciju remontdarbi, PII “Mārīte” veikta 

atkritumu konteineru novietnes atjaunošana, PII “Saulīte” veikti 2. 

grupas un sanitārā mezgla remontdarbi, PII “Namiņš” veikti ārējo 

IZPILDĪTS 

 

A Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa, 
Izglītības 

pārvalde 

2017-2018 
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un iekšējo komunikāciju remontdarbi, PII “Podziņa”, PII “Zvaniņš” 

un PII “Lācītis”– izsludināti iepirkumi ar ID Nr. JPD 
2019/91/A155/IP65 “Remontdarbi Jūrmalas pirmsskolas izglītības 

iestādēs”. 

 
Veikti avārijas remontdarbi Jūrmalas pirmsskolas izglītības 

iestādēs. 

3 PII pieejamības 

uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana 

personām ar kustību 

traucējumiem PII 
“Zvaniņš”, PII “Lācītis”, 

PII “Bitīte”, PII “Mārīte”, 

PII “Katrīna”, PII 
“Saulīte”, PII “Madara 

Situācijas raksturojums pārskata periodā: 

sagatavots iepirkums “Vides pieejamības nodrošināšana Jūrmalas 

pirmsskolas izglītības iestādēs “Zvaniņš”, “Lācītis”, “Katrīna”, 
“Saulīte”. Tiek precizēta dokumentācija. 

Ņemot vērā pašvaldības reālās iespējas efektīvi izmantot pieejamos 

līdzekļus un piesaistīt ārējo finansējumu, pārskata periodā nav 
veiktas aktivitātes.  

Investīciju plāna projekts  Nr. 65 “Pirmsskolas izglītības iestāžu 

pieejamības uzlabošana” paredz aktivitātes 2020.-2022.gadā. 

UZSĀKTS 

 

 

A Būvniecības 

projektu 

vadības 
nodaļa 

2016-2018 

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. 

Ar Domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu noteikts, ka no 2020. gada 
1. septembra sākumskolas “Ābelīte” 1.–4. klases un tajās īstenotās 

izglītības programmas mazākumtautību programma tiks 

nodrošinātas Jaundubultu vidusskolas ēkā Lielupes ielā.  

Sākumskolas ēka ir celta kā pirmsskolas izglītības iestāde, telpas ir 

tikai daļēji piemērotas pamatizglītības programmu īstenošanai. 

Reorganizācijas rezultātā attiecīgās izglītības programmas tiks 
nodrošinātas piemērotās telpās.  

2018.gada 1.septembrī izglītības iestādē Sākumskola “Ābelīte” tika 

uzsākta jaunākā vecuma bērnu grupas komplektēšana. 
Sākot no 2020.gada 1.septembrī plānots nokomplektēt papildus vēl 

3 grupas, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu 

bērniem no 1,5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai. 

UZSĀKTS 
 

 

A Būvniecības 
projektu 

vadības 

nodaļa 

2016-2017 

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. 

Ar Domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu tiks veikta sākumskolas 

“Taurenītis” reorganizācija. Tās funkcijas un pedagogus, kuri 

nodrošina 1.–6. klases izglītības programmas mācību priekšmetu 
pasniegšanu, pārņems Jūrmalas Alternatīvā skola. Sākumskolas 

reorganizāciju plānots pabeigt līdz 2020. gada 31. augustam; 

2018.gada 1.septembrī izglītības iestādē Sākumskola “Taurenītis” 
tika uzsākta jaunākā vecuma bērnu grupas komplektēšana. 

Sākot no 2020.gada 1.septembra Sākumskola “Taurenītis” tiks 

reorganizēta par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi 
“Taurenītis”, un papildus plānots nokomplektēt vēl 4 grupas, 

nodrošinot pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu bērniem 

no 1,5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. 

UZSĀKTS 

 

 

A Būvniecības 

projektu 

vadības 
nodaļa 

2016-2017 

6 Pirmsskolas 

izglītības 
pakalpojumu 

pieejamības 

uzlabošana 

Pirmsskolas izglītības 

pakalpojumu 
nodrošināšana, paplašinot 

PII "Zvaniņš" vai citu šajā 

pilsētas daļā esošu 
izglītības iestādi. 

Pārskata periodā pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamības 

uzlabošanai Jūrmalas pilsētas rietumu daļā Jūrmalas pilsētas 
Mežmalas vidusskolas pirmsskolā 2019.gada 1.septembrī 

nokomplektēta papildus viena grupa. Investīciju plāna projekts 

Nr.64 paredz pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pārbūvi 2017-

UZSĀKTS 

 

A Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2016-2017 
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Jūrmalas pilsētas 

rietumu daļā 

Jaunizbūvējamo telpu 

platība - ap 550 m2. 
Nepieciešamais papildus 

vietu skaits - 40 - 50. 

2019 gadā un jaunu papildus grupu izveidi Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotājiem.  
2020.gadā paredzēts veikt norēķinus par būvprojekta izstrādi. 

7 PII “Madara” 

pārbūve 

Neapmierinošā stāvoklī 

esošās izglītības iestādes 
pārbūve, tai skaitā 

atjaunojot iekšējo un ārējo 

apdari, ūdensapgādes, 
kanalizācijas, apkures un 

elektroapgādes sistēmas, 

veicot teritorijas 
labiekārtošanu un ārējā 

apgaismojuma uzlabošanu. 

2018.gadā veikta siltummezgla pārbūve PII “Madara” Tērbatas ielā 

1 un veikti virtuves un sanitāro mezglu remontdarbi. 
2019.gadā aktivitātes nav veiktas. 

Investīciju plāna projekts nr.65 “Pirmsskolas izglītības iestāžu 

atjaunošana” paredz 2020.-2022.gadā PII “Madara” ventilācijas 
sistēmas (rekuperācijas) ierīkošanu. 

UZSĀKTS 

 

A Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa, 

Attīstības 
pārvalde 

2016-2018 

8 PII “Namiņš” 

siltināšana 

Izglītības iestādes 

siltināšana. 

2018.gadā aktivitātes nav veiktas. 

2019.gadā PII “Namiņš” veikti ārējo un iekšējo komunikāciju 
remontdarbi. 

Investīciju plāna projekts nr.65 “Pirmsskolas izglītības iestāžu 

atjaunošana” paredz 2020.-2022.gadā PII “Namiņš” 1. grupiņas 

telpu grupas remontdarbus. 

UZSĀKTS 

 

A Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2017-2018 

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. 

2018.gadā veikta būvprojekta izstrāde āra nojumei PII ''Mārīte'' 

Engures ielā 4 un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība, 

veikta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" āra nojumju 
nojaukšana un teritorijas sakārtošana. 

2019.gadā PII “Mārīte” veikta atkritumu konteineru novietnes 

atjaunošana. 
Investīciju plāna projekts nr.65 “Pirmsskolas izglītības iestāžu 

atjaunošana” paredz 2020.-2022.gadā PII “Mārīte” kāpņu remontu 

pie ieejām; ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanu un mehāniskās 
ventilācijas sistēmas demontāžu pagrabstāvā, tualetes telpu 

atjaunošanu (1.grupa un (pieaugušo) 2.korpusā), iekštelpu kāpņu 

remontu (pie 7., 8., 4., 9., grupām). 

UZSĀKTS 

 

A Būvniecības 

projektu 

vadības 
nodaļa 

2017-2019 

10 PII “Saulīte” 

atjaunošana 

Neapmierinošā stāvoklī 

esošās izglītības iestādes 
atjaunošana, tai skaitā 

atjaunojot iekšējo apdari, 

ūdensapgādes, 
kanalizācijas, apkures un 

elektroapgādes sistēmas. 

2018.gadā veikti apdares un inženierkomunikāciju remontdarbi PII 

"Saulīte", Rēzeknes pulka ielā 28. 
2019.gadā PII “Saulīte” veikti 2. grupas un sanitārā mezgla 

remontdarbi.” 

Investīciju plāna projekts nr.65 “Pirmsskolas izglītības iestāžu 
atjaunošana” paredz 2020.-2022.gadā ventilācijas sistēmas 

(rekuperācija) ierīkošanu un grīdas remontu 9.grupā. 

UZSĀKTS 

 

B Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2017-2019 

11 PII “Bitīte” 

atjaunošana 

Neapmierinošā stāvoklī 

esošās izglītības iestādes 
atjaunošana, tai skaitā 

atjaunojot iekšējo apdari, 

ūdensapgādes, 
kanalizācijas, apkures un 

elektroapgādes sistēmas. 

Investīciju plāna projekts Nr.64 paredz pirmsskolas izglītības 

iestādes “Bitīte” pārbūvi 2017-2019 gadā un jaunu papildus grupu 
izveidi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem. 

Iestādes ēka Lēdurgas ielā 20A slēgta pamatojoties uz Jūrmalas 

pilsētas domes 30.08.2017. rīkojumu Nr. 1.1-14/280 “Par Jūrmalas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” slēgšanu un rekonstrukcijas 

laiku”.  

UZSĀKTS 

 

B Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2017-2019 
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NR 
PROJEKTA 

NOSAUKUMS 
REZULTĀTS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS STATUSS STATUSS NOZĪMĪBA 

 

ATBILDĪG

AIS 

 

REALIZĀCIJ

AS LAIKS 

 

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. 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.156 “Papildus atbalsts talantīgo 

skolotāju piesaistei” pārskata periodā: 
1) Zinātniski pētniecisko lasījumu konferencē “Es dzīvoju pie jūras” 

tika piesaistīti talantīgie pedagogi, lai dalītos ar savu pieredzi ar 

jauniešiem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē; 

2) Pedagogi tiek piesaistīti ESF projektā ,,Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001, sadarbībā 

ar Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm – Majoru vidusskola, 
Pumpuru vidusskola, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, 

UZSĀKTS 

 
 

A Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi, no 

2016.gada 

2018.gadā veikti telpu remontdarbi Jūrmalas PII “Bitīte” audzēkņu 

pārvietošanai no Lēdurgas iela 20A uz Rūpniecības ielu 13.  
Veiktas iepirkuma procedūras. 

2019.gada 8.maija noslēgtā Pakalpojuma līguma Nr.1.2-16.4.3/658 

ietvaros 2020.gada 31.martā Jūrmalas pilsētas dome nodod 
atkārtotai ekspertīzei precizēto būvprojektu "Pirmsskolas izglītības 

iestāde "Bitīte" pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā".  

2020.gadā paredzēts veikt norēķinus par būvprojekta izstrādi. 

12 Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 
pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

infrastruktūras 
attīstība 

Atjaunotajās astoņās 

pirmsskolas izglītības 
iestādēs nomainītas 

inženierkomunikācijas. 

 

Pārskata periodā ir apzināta situācija izvirzītas prioritātes. 

UZSĀKTS A Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2015-2019 

13 Kvalitatīva 

izglītības 

programmu 
īstenošana 

Katrā izglītības iestādē 

veikti pamatdarbības 

pasākumi, nodrošinot 
katras licencētas izglītības 

programmas kvalitatīvu 

īstenošanu 

Nodrošināts kvalitatīvs un nepārtraukts mācību process. Katrā 

izglītības iestādē īstenota pirmsskolas izglītības programma, 

atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Visās izglītības iestādēs 
veikta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana un 

nodrošināts atbalsts pedagogu tālākizglītībai un pedagogu 

profesionālajai pilnveidei. Veikta uzraudzība, lai pedagogs 

profesionālo kompetenci pilnveido triju gadu laikā, apgūstot 

programmu vismaz 36 stundu apjomā.   

Veikta mācību procesa vērošana un analīze. Izglītības iestādēs 
izveidotas izglītojamo individuālās izpētes kartes, izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanai, ievērojot mācību jomā noteiktos 

plānotos sasniedzamos rezultātus.  

IZPILDĪTS 

 

A Izglītības 

pārvalde 

2017-2020 
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Vaivaru pamatskola, Jūrmalas Alternatīvā skola, Jūrmalas pilsētas 
Lielupes pamatskola, Jūrmalas sākumskola ,,Atvase" . 

 3) Papildus pedagogi tiek piesaistīti ESF projektā ,,Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr. 8.3.5.0/16/I/001, 
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm - Jūrmalas 

sākumskola ,,Atvase", Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Slokas 

pamatskola, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola; neiesaistītās 
skolas - Pumpuru vidusskola, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, 

Majoru vidusskola. 

4) Papildus pedagogi tiek piesaistīt ESF projektā “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001, sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas izglītības 

iestādēm – Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola, Vaivaru 
pamatskola, Slokas pamatskola. 

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. 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.157 “Pašvaldības atbalsts pedagogu 

tālākizglītībai” – 2018.gadā atbalsts sniegts 49% pedagogu (450 no 

923), 2019.gadā – 56% (527 no 937).  
2018.gadā tika izvēlētas šādas kursu tēmas: 

1. Tikumiskā un valstiskā audzināšana. Komunikācijas ētika un 

pašizziņa (60); 

2. Bērnu tiesību aizsardzības tiesiskie un psiholoģiskie aspekti 

pedagoga darbā (115); 

3. Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošas skolās 
izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un speciālām vajadzībām 

(20); 
4. Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā (27); 

5. Dizains kultūras kontekstā (24); 

6. Sporta treneru un Sporta skolotāju profesionālās un pedagoģiskās 
darbības pilnveides veicināšana mūsdienu sporta uztura zinātnes un 

fizioterapijas teorētiski praktisko nostādņu kontekstā (40); 

7.Vērtībizglītība un tikumiskās audzināšanas integritāte un nozīme 
mācību procesā (28); 

8. Inovācijas un to izpausmes mūsdienu izglītībā sekmīgai pedagogu 

profesionālās kompetences apguves veicināšanai (20); 
9. Pedagogu profesionālās kompetences tikumiskās un valstiskās 

audzināšanas jautājumos (24); 

10. Vizuālo informāciju avotu lasītprasmes veidošana un izkopšana 
(31); 

11. Netradicionālu metožu izmantošanas latviešu valodas un 

literatūras stundās (22); 
12. Moderno tehnoloģiju izmantošana sporta trenera ikdienas darbā 

(XPS Network platforma)(39). 

 

2019.gadā tika izvēlētas šādas kursu tēmas: 

1. Audzināšana bērncentrētā sabiedrībā: problēmas un perspektīvas 

(162); 
2. Sporta treneru un Sporta skolotāju profesionālās un pedagoģiskās 

darbības pilnveides veicināšana mūsdienu veiksmīgas 

IZPILDĪTS 

 

 

B Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi, no 

2016.gada 
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komunikācijas pamatprincipu un uz rezultātu vērstas domāšanas 
kontekstā (31);  

3. Bērnu tiesību aizsardzības tiesiskie un psiholoģiskie aspekti 

pedagoga darbā (118); 
4. Robotika (13); 

5. Kompetenču pieejas ieviešanas aktualitātes pirmsskolā (53); 

6. Sociālais pedagogs - profesionālā kompetence, pedagogs kā 
atbalsta komisijas speciālists (21); 

7. Drāma kā metodes pielietojums dzimtās valodas, literatūras un 

svešvalodu mācīšanā (35); 
8. Sabiedrības grupu veidošana kolektīvā (24); 

9. Grafiti un ielas mākslas kultūras izziņa un tehniku izmantošana 

radošu darbu veikšanai vizuālās mākslas un mājturības stundās (26); 
10. Tradicionālo materiālu izmantošanas daudzveidība un 

mūsdienīgs pielietojums vizuāli plastiskajā mākslā (27); 

11. Noturīgu paradumu veidošana. Par digitālo ierīču lietošanas 
paradumiem pirmsskolā un sākumskolā (10); 

12. Apmācības programma vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem darbā ar 1.-
6.klases skolēniem par psihisko, seksuālo un reproduktīvo 

veselību; darbā ar 7.-9.klases skolēniem par atkarību izraisošām 

vielām un procesiem (7). 

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. 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.163 “Pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas 

apmācības” 
2018.gadā apmācībās piedalījušies 140 pedagogi pēc brīvprātības 

principa. 

Apmācību tēmas: 
1. Pedagogu digitālās lietpratības mācīšanās vadības risinājumu un 

integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā (Office 365); 

2. Digitālo finanšu pakalpojumu attīstība Latvijā; 
3. Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību procesā; 

4. Digitālā Eiropas valodu portfeļa (EVP) izmantošana valodas 

apguves procesā; 
5. Konference “Jaunās tehnoloģijas krievu valodas kā svešvalodas 

pasniegšanā”; 

6. Moderno tehnoloģiju izmantošana sporta trenera ikdienas darbā 
(KPS Network platforma); 

7. Konference “E-klase 2018”; 

8. Robottehnikas un programmēšanas mācību metode pamatskolā; 
9. Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi; 

10. eTwinning metode, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

rīki, vieta mācību procesā (Erasmus+).  

 

2019.gadā apmācībās piedalījušies 194 pedagogi pēc brīvprātības 

principa. 
Apmācību tēmas: 

1. Runas mākslas un sevis prezentēšana eTwinning mācību projektu 

kontekstā; 

IZPILDĪTS 
 

 

A Izglītības 
pārvalde, 

Informācijas 
un 

komunikācija

s tehnoloģiju 
pārvalde 

Pastāvīgi, no 
2016.gada 
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2. Enhancing Digital Competences in Education and Trainings 
(Erasmus+); 

3. Konference “E-klase 2019”; 

4. Digitālā Eiropas Valodas portfeļa (EVP) izmantošana valodu 
apguves procesā; 

5. Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību (Pamata 

līmenis); 
6. Mūsdienīga komunikācija 21.gadsimtā – sociālo tīklu un interneta 

atbildīga un droša lietošana; 

7. Programmēšanas elementi sākumskolā un eTwinning projektos;  
8. Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību procesā; 

9. Robottehnikas un programmēšanas mācību metode pamatskolā, 

ceļš uz STEM apmācību; 
10. Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību; 

11. Digitālās iespējas mūsdienīgam mācību procesam; 

12. 21.gadsimta prasmes 21.gadsimta mācību stundā. 

4 Izglītības psihologu 
piesaiste 

Izglītības psihologu 
piesaiste visām Jūrmalas 

pilsētas 

vispārizglītojošajām 

skolām ar mērķi nodrošināt 

skolās labu mikrovidi 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.158 “Izglītības psihologu piesaiste”. 
Jūrmalas pilsētā ir 24 izglītības iestādes. 2 psihologi (0,75 amatu 

vienības) piesaistīti šādām izglītības iestādēm: 

Jūrmalas Alternatīvā skola (0.25) 

PII “Podziņa” (0.5). 

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra 

lēmumu Nr.55, ar 2019.gada 1.jūniju izveidots Jūrmalas Iekļaujošās 
izglītības attīstības centrs kā Jūrmalas pilsētas domes Izglītības 

pārvaldes nodaļa – iekļaujošās izglītības metodoloģijas izstrādes un 
popularizēšanas centrs, kas sniedz atbalstu iekļaujošajā izglītībā 

iesaistītajiem pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem.  

Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra viens no 
uzdevumiem ir nodrošināt metodisku un konsultatīvu pašvaldības 

apmaksātu speciālistu, to skaitā arī psihologa, atbalstu pašvaldības 

teritorijā deklarētiem izglītojamajiem, viņu vecākiem, pašvaldības 
izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu vecākiem, pedagogiem un 

izglītības iestāžu atbalsta komandas speciālistiem.   

DAĻĒJI 
IZPILDĪTS 

 

 

B Izglītības 
pārvalde 

Pastāvīgi, no 
2016.gada 

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. 

Rīcības plāna Nr.159 “Karjeras konsultāciju attīstība”. Visās 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek īstenotas konsultantu 
darbības, veicinot to, ka audzēkņi orientējas uz sev vēlamāko un 

piemērotāko profesionālās darbības izvēli. (2017.gada 3.aprīlī 

noslēgts pakalpojuma līgums Nr.1.2-16.4.3/417 un 2019.gada 
24.janvārī Nr.1.2-16.4.3/61 starp Jūrmalas pilsētas domi un 

Jūrmalas interešu izglītības iestādi.) 

Jūrmalas interešu izglītības iestāde 2018.gadā Jūrmalas 
vispārizglītojošajās skolās īstenojusi 560 stundas (2019.gadā – 555) 

teorētiskās un praktiskās grupu nodarbības, 2180 stundas 

(2019.gadā – 2000) individuālās karjeras konsultācijas saņēmuši 
1320 izglītojamie (2019.gadā – 1280) un konsultācijas saņēma 42 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā deklarētie jaunieši (“Dzīves skola”). 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros pedagogs karjeras konsultants 
strādā Slokas pamatskolā, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā 

un Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. 

IZPILDĪTS 

 

A Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi 
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2019.gada 24.janvāra pakalpojuma līgums Nr.1.2-16.4.3/61 starp 
Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas interešu izglītības iestādi. 

6 Pagarinātās grupas 

pakalpojumu 

attīstība 

sākumskolās 

Pagarinātās grupas 

pakalpojumu nodrošināšana 

sākumskolās līdz 18:30. 

Tiek apmaksāta pilna likme 

vismaz vienam pedagogam 
katrā vispārizglītojošā 

skolā un vismaz vienam 

pedagogam uz 120 
audzēkņiem, kas kopā 

sastāda 24 likmes. 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.160 “Pagarinātās grupas pakalpojumu 

attīstība sākumskolās”. 2017.gada 1.septembra katrā izglītības 

iestādē nodrošināta vismaz 1 likme pagarinātās dienas grupas 

pedagogam. Sākumskola ,,Ābelīte’’ – 1.5 slodzes, Jūrmalas 

Alternatīvā skola – 1 slodze, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 
– 2.25 slodzes, Ķemeru vidusskola – 1 slodze, Jūrmalas pilsētas 

Lielupes pamatskola -1 slodze, Pumpuru vidusskola – 2.25 slodzes, 

Mežmalas vidusskola – 1.5 slodzes, Sākumskola ,,Taurenītis’’ – 1.3, 
Slokas pamatskola – 1 slodze, Sākumskola ,,Atvase’’ – 2 slodzes, 

Majoru vidusskola – 2.25 slodzes, Vaivaru pamatskola – 1 slodze, 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola – 1.5 slodzes. 

IZPILDĪTS 

 

 

A Izglītības 

pārvalde 

Sākot no 

2016.gada.- 

pastāvīgi 

7 Pagarinātās grupas 

pakalpojumu 

attīstība 5.klases 

skolēniem 

Pagarinātās grupas 

pakalpojumu nodrošināšana 

5.klašu skolēniem līdz 

18:30, piemēram, sniedzot 

papildus atbalstu 

pedagogiem. Tiek 
apmaksāta pilna likme 

vismaz vienam pedagogam 

katrā vispārizglītojošā 
skolā, kurā ir 5.klase, kas 

kopā sastāda 11 likmes. 

Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs pakalpojums tiks ieviests no 

2020.gada. 

Izglītības iestādes, izvērtējot vecāku pieprasījumu un personāla 

resursus, nodrošina pagarinātās grupas darbību arī 5. un 6.klašu 

izglītojamajiem.  

Pārskata periodā bija nodrošināts pagarinātās dienas grupas 
pakalpojums 5.klases skolēniem Pumpuru vidusskolā un Ķemeru 

pamatskolā. 

UZSĀKTS 

 

B Izglītības 

pārvalde 

Sākot no 

2020.gada.- 

pastāvīgi 

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. 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.161 “ Starptautiskās sadarbības 

attīstība”: sadarbība (9+4) Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm: 
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola, 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, 
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, 

Majoru vidusskola, 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, 
Pumpuru vidusskola, 

Slokas pamatskola, 

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola, 
Jūrmalas pilsētas pamatskola; 

Jūrmalas Mākslas skola; 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola; 
Jūrmalas Sporta skola; 

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs. 

 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola – Erasmus+ 

2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas 

prakses apmaiņai” projekts “Ja es būtu / If I were” sadarbībā ar 
partneri “Anamur” vidusskolu Turcijā (Turcija, Polija, Rumānija) 

UZSĀKTS 

UN DAĻĒJI 
IZPILDĪTS 
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01.11.2018.-01.11.2020.; Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) 
“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” 

projekts “Moderns skolotājs” / “I am a modern teacher” sadarbībā 

ar partneri “JUMP IN” izglītības centru Itālijā 19.08.2018.-
.18.08.2020. 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola – “Let’s play!” / 

Paspēlēsim! (Bulgārija, Polija, Itālija, Grieķija, Horvātija, 
Rumānija, Spānija) 07.12.2018.-14.12.2018.; “P.L.A.Y! Peer 

Education, Learing Action for Youth Throuh Sport” / Jauniešu 

savstarpēja izglītošana, mācoties darbībā ar iesaistīšanos sporta 
aktivitātēs (Gruzija, Itālija, Spānija), 19.08.2019.-27.08.2019.; 

“Vote for Tomorrow” / Balso par rītdienu (Polija, Lietuva, Igaunija) 

04.11.2019.-12.11.2019.; “Small Communities Big Chances” / 
Mazas kopienas, lielas iespējas (Bulgārija, Grieķija, Horvātija, 

Itālija, Rumānija, Polija) 30.10.2019.-06.11.2019. 

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola – Starpkultūru saiknes 
veidošana ar EBD starpniecību (Itālija) 01.08.2018.-31.07.2019. 

Jūrmalas pilsētas pamatskola – Pārskata periodā tiek uzturēti 

starptautiskās sadarbības līgumi ar Lietuvas Viļņas speciālo skolu – 
daudzfunkcionālo apmācības centru “Vilniaus Verkiu mokykla-

daugiafunkcis centras” ar mērķi pārņemt un dalīties ar pieredzi 

izglītības pakalpojumu attīstībā. Plānota dalība starptautiskās 
sadarbības aktivitātēs:  “World of art 2” (Mākslas pasaule 2) 2019. 

Jūrmalas pilsētas pamatskola – Dalība Erasmus+: Jaunatne 

darbībā starptautiskajās apmācībās “On Track 3” Turcijā un “SPI 
Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion 

projects” Vācijā, apgūstot citu valstu pieredzi jauniešu ar īpašām 

vajadzībām apmācībā un nodarbinātībā  ar mērķi izstrādāt un 
realizēt projektus sociālās iekļaušanās jomā (10.2019.).Dalība 

starptautiskās sadarbības aktivitātē “World of arts 2”- pieredze un 

labās prakses apmaiņa starp 11 Lietuvas un 5 Latvijas skolām, kas 
īsteno speciālās izglītības programmas. 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija – 2018.gadā uzaicinājums iesaistīties 

Nordplus projektā - Zinātniski pētniecības lasījumu projektā Tibles 
ģimnāzijā, Zviedrijā; uzaicinājums iesaistīties starpkultūru 

starptautiskajā projektā Pērnavas ģimnāzijā Igaunijā.  

Majoru vidusskola – Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 
(KA1) “Mācību mobilitāte skolu sektorā” projekts “Vēro, dalies, 

audz”. 01.09.2017.-31.07.2019.; Dalība Maksa Goldina biedrības 

“Ebreju kultūras mantojums” ar Sabiedrības Integrācijas Fonda 
finansiālo atbalstu īstenotā projektā “Latvijai veltītā dzīve” 

01.05.2018.-31.10.2018. un projektā “Mūsu kopīga vēsture – ceļi un 

likteņi” 01.05.2019.-30.10.2019.; eTwinning projekti: “Thnik 
green, be happy” (Bulgārija, Slovākija), “RAP songs” (Igaunija, 

Turcija, Bulgārija); sadarbība ar Kauņas Lietišķo Zinātņu 

Universitāti un Deakonijas Institūtu Somijā. 
Pumpuru vidusskola – “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās 

procesā” (Vācija, Slovēnija, Portugāle, Polija) 01.09.2016.-

30.06.2018.; “Mācies zaļāk – pārbīdi klases robežas” (Portugāle, 
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Ungārija, Itālija) 01.08.2017.-31.12.2018.; “Mediji vieno un šķir” 
(Somija, Igaunija) 30.09.2018.-31.08.2019.; 2019-1-CZ01-KA229-

061198_5 Erasmus+ 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās 

partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS – skolas 
darbības aktivizēšanas, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu 

aktīvu iesaistīšanos” / “STUDENT PALRAMENT – Empowering 

the school through the use Students’own ideas, interests, and their 
active involvement” (Čehija) 01.10.2019.-30.06.2021.; 2019-2019-

1-LV01-KA101-060289 Erasmus+ programmas pamatdarbības 

Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitāte skolu sektorā” projekts “Solis tuvāk 
nākotnes skolai / Step closer to the future school” (Vācija) 

01.09.2019.-31.12.2020. 

Slokas pamatskola –  “Stay healthy and fit” jauniešu apmaiņas 
programma ar aktivitāšu darbnīcām un kultūras programmu 

(Lietuva, Polija, Slovākija, Francija) 17.09.2018.-22.09.2018. 

Vaivaru pamatskola –Erasmus+ “2.pamatdarbības (KA2) 
“Sadarbības inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” 

aktivitātes “KA2019-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektorā” projekts “Autisks bērns vispārizglītojoša mācību 
procesa veicināšanai” (Igaunija, Slovākija, Īslande, Lielbritānija) 

01.12.2017.-30.11.2019. 

Jūrmalas Mākslas skola -sadarbojas arī Mākslas asociāciju 
INSEA, Pērnavas, Klaipēdas, Palangas mākslas skolām.  

JMS realizējusi XVIII starptautisko  vizuālās mākslas konkursu "Es 

dzīvoju pie jūras" .sadarbojoties ar 23 valstu 451  Izglītības 
institūcijām. Iesūtīti 3500 darbi. Jūrmalas Mākslas skola 

piedalījusies  20 Starptautiskās vizuāli plastiskās mākslas  

konkursos, iegūstot  43 godalgas. Skolas izstāžu zālē notikušas 3 
starptautiskas izstādes. Notikusi  pedagogu starptautiska 

meistarklase ar  Lietuvas ekspertiem. 

Jūrmalas Sporta skola regulāri  sadarbojas ar Anconas pašvaldību 
Itālijā ERASMUS +  sporta projekts ANIMUS ietvaros, gūstot 

starptautiska pieredze par iekļaujošo  izglītību sportā, semināri, 

metodikas pieredzi. Sadarbība ar Šauļu sporta  
skolu “Savanorio cup”-starptautiska sacensību pieredze, pieredzes 

apmaiņa  par regbija attīstību, treneru pieredzes apmaiņa 

,Sadarbības ar PHOENIX basketbola  attīstības palīdzības fondu  
Sanktpēterburgā, Starptautisks Basketbola turnīrs „Fenikss kauss” 

,EGBL starptautisko meiteņu basketbola līgu ar Hammer basket 

klubu, Zviedrijas basketbola festivāls „Lampe Challenge,dalība 
Starptautiskā basketbola turnīrs Europien. Handbola klubs HC 

Tallas, Starptautiskais handbola turnīrā Tallinn hanball Cup 2019,ar 

Girls Basketball Legue Kalev Jahtu klubu, ar Vingrošanas klubu 
Janika „Estonian Summer CUP, ar ”,„Tiigrid CUP”ar ,„Ateitis 

Cup”, ar „ Nashe budushee”ar „Christmass CUP”ar” Nashe 

budushee”-visi 4 futbola Klubiun dalība starptautiskos turnīros,ar 
.Budapešta, Ungārija, „Mikulas Cup”,ar „Kaunas Kupa”,dalība 

Sprinta festivālā “Anišķai” ar „Lietuvas kauss”, ar „Spinakeri 

regatt”,Igaunijā, ar „Rudens Vejas”,dalība „Spinakeri regatt”, 
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Igaunijā, Tallina, Igaunija,„ Tallinn tropi”, starptautiskas sacensības 
daiļslidošanā, Viļņa, Lietuva, „Vilnius CUP, st. sac. daiļslidošanā. 

Varšava, Polija „Mini Eiropa”-starptautiskas sacensība 

daiļslidošanā. Gada griezumā notikušas 247 sporta sacensības, gūtas 
210 pirmās,224 otrās un 207 trešās godalgas to starpā 25 

starptautiska mēroga sacensībās. 

Bērnu un jauniešu interešu centrs -  dalība 48.starptautiskā 
bērnu mākslas izstāde-konkursā "Lidice 2020", dalība Latvijas un 

ārvalstu skolēnu atklātajā konkursā-praktikums radioelektronikā, 

Ventspilī. 
Jūrmalas Mūzikas vidusskola - starptautiska sadarbība ar Balys 

Dvarionas mūzikas skolu  Viļņā. Dalība  III Starptautiskais jauno 

ģitāristu konkursā Dolce Chitarra.Daugavpilī,. Starptautiskajā Jauno 
pianistu konkurā Rīgā, dalība II Starptautiskai pianistu konkurā 

“Piano frequency”Liepājā, dalība Starptautiskajā akordeona 

mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas XIV 
Starptautiskajā bērnu konkursā "Meteļica" tautas instrumentu 

izpildītājiem un vokālistiem Maskavā, Krievijā, Starptautiskajā 

pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā WIND STAR 
2020 Mārupē, Starptautiskais konkurss koka un metāla pūšamajiem 

instrumentiem "Ventus Musicale" Viļņā, Lietuvā,XIII Starptautiskā  

akordionistu konkursā "Ascoltate 2019" Kauņā, Lietuvā, XIX 
Starptautiskā pianistu konkursā Parīzē,Francijā, Starptautiskajā 

vokālistu konkursā Ukermundē, Vācijā,III Starptautiskā mākslas 

festivālā - L'Etoile Brilliante de France – 2019 Parīzē, Francijā, 
5.Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā "KAUNAS 

SONORUM" Kauņā, Lietuvā; Maskavas reģiona kausa izcīņā 

starptautiskā atklātā kokles instrumentu spēlētāju konkursā,dalība 
Kannu starptautiskajā mūzikas izpildītāju tiessaistes festivālā  

Cannes Internationale Online Festivale Francijā.Kopā iegūtas 18 

godalgotas vietas. 

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 ir ap 800 EUR un 

amortizācijas laiks - 5 gadi. 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola – 1 dators uz 5 

audzēkņiem; Jūrmalas Valsts ģimnāzija – 1 dators uz 3 audzēkņiem; 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola – 1 dators uz 6 audzēkņiem; 
Majoru vidusskola – 1 dators uz 10 audzēkņiem; Mežmalas 

vidusskola – 1 dators uz 5 audzēkņiem; Pumpuru vidusskola – 1 

dators uz 7 audzēkņiem; Jūrmalas Alternatīvā skola – 1 dators uz 3 
audzēkņiem; Ķemeru pamatskola – 1 dators uz 3 audzēkņiem; 

Slokas pamatskola – 1 dators uz 3 audzēkņiem; Lielupes pamatskola 

-  1 dators uz 5 audzēkņiem. Jūrmalas pilsētas pamatskola – 1 dators 
uz 3 audzēkņiem; Vaivaru pamatskola – 1 dators uz 3 audzēkņiem. 

Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs vidēji ir 1 dators uz 4,5 

izglītojamajiem. 

UZSĀKTS 

UN DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 
 

 

A Izglītības 

pārvalde, 

Informācijas 
un 

komunikācija

s tehnoloģiju 
pārvalde 

2015-2020 

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, 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.164 “Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde vispārizglītojošo skolu 

vajadzībām” Darbības ir veiktas daļēji, jo ieviešana notiek 

pakāpeniski līdz 2020.gadam. 
Pārskata periodā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju skaits 

izglītības iestādēs: 

UZSĀKTS 
UN DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 

 
 

A Izglītības 
pārvalde, 

Informācijas 

un 
komunikācija

2016-2020 
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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. 

Majoru vidusskola 19 datu projektori un 7 interaktīvās tāfeles; 
Jūrmalas Alternatīvā skola 3 multimediju projektori, 3 interaktīvās 

tāfeles; 

Slokas pamatskola 20 multimediju projektori un 5 interaktīvās 
tāfeles; 

Vaivaru pamatskola –3 datu projektori un 7 interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola – 19 datu projektori un 6 
interaktīvās tāfeles; 

Ķemeru pamatskola – 10 multimediju projektori un 3 interaktīvās 

tāfeles; 
Pumpuru vidusskola – 38 datu projektori un 8 interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola - 15 datu projektori un 11 

interaktīvās tāfeles; 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 32 datu projektori un 19 interaktīvās 

tāfeles; 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola – 26 datu projektori un 6 
interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas pilsētas pamatskola – 5 projektori un 4 interaktīvās tāfeles. 

Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs vidēji ir 1 multimediju 
projektors uz 48 izglītojamajiem un 1 interaktīvā tāfele uz 23 

izglītojamajiem. 

s tehnoloģiju 
pārvalde 

11 Izglītības iestāžu 

pieejamības 
uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana 

personām ar kustību 
traucējumiem šādās 

izglītības iestādēs: 
Sākumskola “Ābelīte”, 

Sākumskola “Atvase”, 

Sākumskola “Taurenītis”, 
Jūrmalas Alternatīvā skola, 

Jūrmalas pilsētas 

Jaundubultu vidusskola, 
Jūrmalas 

internātpamatskola, 

Jūrmalas pilsētas Kauguru 
vidusskola, Ķemeru 

pamatskola, Majoru 

vidusskola, Jūrmalas 
pilsētas Mežmalas 

vidusskola, Jūrmalas 

vakara vidusskola 

Investīciju plāna projekts Nr.73 “Izglītības iestāžu pieejamības 

uzlabošana” paredz, ka 2020.gadā tiks uzlabota pieejamība 
personām ar kustību traucējumiem šādās izglītības iestādēs: 

Sākumskola “Ābelīte”, Jūrmalas sākumskola “Atvase”, Sākumskola 
“Taurenītis”, Jūrmalas internātpamatskola, Kauguru vidusskola, 

Mežmalas vidusskola. 

Vaivaru pamatskolā kopš 2019.gada ir nodrošināta pieejamība 
personām ar kustību traucējumiem. 

2019.gadā tika uzsākta Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas 

pārbūve – ir paredzēts, ka pēc ēkas pārbūves izglītības iestādē tiks 
nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. 

2019.gadā tika uzsākta Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina 

renovācija – tās ietvaros tiek nodrošināta vides pieejamība 
peldbaseina ēkā. 

UZSĀKTS 

 
 

A Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2016-2018 

12 Jūrmalas pilsētas 
internātpamatskolas 

(2019.gadā mainīts 

nosaukums – 
Jūrmalas pilsētas 

pamatskola) 

atjaunošana 

Atjaunota Jūrmalas pilsētas 
internātpamatskolas ēka 

Dzirnavu ielā 50 

Līdz šim internātskolas tika finansētas no valsts līdzekļiem. Ja tiks 
pieņemts lēmums, ka internātpamatskolas tiks finansētas tikai no 

pašvaldības līdzekļiem, projekts, iespējams, tiks aktualizēts. 

NAV 
UZSĀKTS 

 

 

A Būvniecības 
projektu 

vadības 

nodaļa 

2015-2016 
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13 Ķemeru 
pamatskolas 

atjaunošana un 

pārbūve Tukuma 
ielā 8/10 

Skolas piebūves tehniskā 
projekta izstrāde, piebūves 

būvniecība, sporta zāles 

remonts, stadiona remonts 

Investīciju plāna projekts Nr.66 “Jūrmalas pilsētas Ķemeru 
pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” 

2019.gada 3.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA "RERE 

MEISTARI" noslēgts Būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/1266 veikt 
būvdarbus objektā "Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas 

pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana". Līgumcena 1 394 

208.71 EUR.  
2019.gada 3.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA 

"PROKRIAL" noslēgts Pakalpojuma līgums Nr. 1.2-16.4.3/1267 

veikt būvuzraudzību būvdarbiem objektā "Jūrmalas pilsētas Ķemeru 
pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana". 

Līgumcena 17 908.00 EUR. 

Nosūtīts Paziņojums par darbu uzsākšanu sākot ar 2019.gada 
21.oktobri. DARBUS veikt 10 mēnešu laikā. Būvdarbus paredzēts 

pabeigt līdz 2020.gada 20.augustam. 

2019.gada 20.jūnija pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 
285 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. 

specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru 

pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” 
īstenošanu  

2019.gadā veiktās izmaksas 183 486,77 EUR 

UZSĀKTS 
 

 

A Būvniecības 
projektu 

vadības 

nodaļa 

2014-2016 

14 Jūrmalas pilsētas 

Jaundubultu 
vidusskolas 

kapitālais remonts 
un pārbūve 

Skolas pārbūve Investīciju plāna projekts Nr.67 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu 

vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (ITI SAM 
4.2.2.)”. 

2019.gada 3.janvārī Jūrmalas pilsētas dome no SIA "CAMPAIGN" 
saņēma elektroniski parakstītu 2018.gada 18.decembra vēstuli 

Nr.CMB18-563 "Par atteikšanos no autoruzraudzības 

pakalpojumiem, kā rezultātā 2019.gada 21.februārī  starp Jūrmalas 
pilsētas domi un SIA "JaunRīga ECO" noslēgts Pakalpojuma līgums 

Nr. 1.2-16.4.3/217 veikt autoruzraudzības pakalpojumiem 

būvdarbiem, kas tiek veikti saskaņā ar SIA "CAMPAIGN" 
izstrādāto būvprojektu. Līguma summa 4 719.00EUR. 2019.gada 

25.februārī, līdz ar būvdarbu uzsākšanu, uzsākta arī 

autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana, kas pabeigta līdz ar 
objekta nodošanu ekspluatācijā 2019.gada 27.augustā. 

2018.gada 16.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un 

Pilnsabiedrību "BūvBalsts un TASSMA" (reģ. nr. 50203175801) 
noslēgts Būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/1458 par būvdarbiem 

objektā "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana". 2019.gada 21.februārī noslēgta 
vienošanās Nr.1.2-16.4.2/221 par grozījumu 2018.gada 

16.novembra būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1458 un '2019.gada 

23.apilī vienošanās Nr.1.2-16.4.2/572 par grozījumiem 2018.gada 

16.novembra būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1458. Būvdarbu 

līgumā noteiktā kopējā būvdarbu summa 1 060 892.85EUR.  

Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā uzsākti 
2019.gada 25.februārī, darbi pabeigti un objekts nodots 

ekspluatācijā 2019.gada 27.augustā. 

UZSĀKTS 

 
 

A Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2014-2018 
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2018.gada 16.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA 
"Firmas L4" (reģ. nr. 40003236001) noslēgts Pakalpojumu līgums 

Nr.1.2-16.4.3/1460 par būvuzraudzību būvdarbiem objektā 

"Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana". Pakalpojuma līgumā noteiktā līguma summa 14 

762.00EUR. Būvuzraudzības pakalpojums uzsākts līdz ar būvdarbu 

uzsākšanu 2019.gada 25.februārī, darbi pabeigti līdz ar objekta 
nodošanu ekspluatācijā 2019.gada 27.augustā. 

2018.gada 18.oktobrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 

505 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu 

vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu". 

2018.gada 15.novembrī ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru 
noslēgta Vienošanās par projekta "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu 

vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" 

(Nr.4.2.2.0/17/I/109) īstenošanu. 2019.gada 13.septembrī Centrālai 
finanšu un līgumu aģentūrai iesniegti projekta "Jūrmalas pilsētas 

Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" 

(Nr.4.2.2.0/17/I/109) grozījumi. 
2019.gada 18.februārī starp Jūrmalas pilsētas domi un Valsts kasi 

noslēgts Aizdevuma līgums Nr.P-8/2019 (JPD Nr.1.2-16.5.6/184) 

par aizdevuma piešķiršanu projekta "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu 
vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" ar kopējo 

summu 450 058.00 EUR. 

2019.gadā veiktās izmaksas 1 079 666,58 EUR. 
 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas 

ēka) energoefektivitātes paaugstināšana 
2019.gada 3.janvārī Jūrmalas pilsētas dome no SIA "CAMPAIGN" 

saņēma elektroniski parakstītu 2018.gada 18.decembra vēstuli 

Nr.CMB18-563 "Par atteikšanos no autoruzraudzības 
pakalpojumiem, kā rezultātā 2019.gada 21.februārī  starp Jūrmalas 

pilsētas domi un SIA "JaunRīga ECO" noslēgts Pakalpojuma līgums 

Nr. 1.2-16.4.3/218 veikt autoruzraudzības pakalpojumiem 
būvdarbiem, kas tiek veikti saskaņā ar SIA "CAMPAIGN" 

izstrādāto būvprojektu. Līguma summa 4 719.00EUR. 2019.gada 

25.februārī, līdz ar būvdarbu uzsākšanu, uzsākta arī 
autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana, kas pabeigta līdz ar 

objekta nodošanu ekspluatācijā 2019.gada 27.augustā. 

2018.gada 16.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un 
Pilnsabiedrību "BūvBalsts un TASSMA" (reģ. nr. 50203175801) 

noslēgts Būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/1457 par būvdarbiem 

objektā "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 
(autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana". 2019.gada 

21.februārī noslēgta vienošanās Nr.1.2-16.4.2/220 par grozījumu 

2018.gada 16.novembra būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1457 un 
2019.gada 23.apilī vienošanās Nr.1.2-16.4.2/571 par grozījumiem 

2018.gada 16.novembra būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1457. 

Būvdarbu līgumā noteiktā kopējā būvdarbu summa 147 
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818.83EUR. Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Jaundubultu autoskolā 
uzsākti 2019.gada 25.februārī, darbi pabeigti un objekts nodots 

ekspluatācijā 2019.gada 27.augustā. 

2018.gada 16.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA 
"Firmas L4" (reģ. nr. 40003236001) noslēgts Pakalpojumu līgums 

Nr.1.2-16.4.3/1459 par būvuzraudzību būvdarbiem objektā 

"Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas 
ēka) energoefektivitātes paaugstināšana" Pakalpojuma līgumā 

noteiktā līguma summa 14 762.00EUR. Būvuzraudzības 

pakalpojums uzsākts līdz ar būvdarbu uzsākšanu 2019.gada 
25.februārī, darbi pabeigti līdz ar objekta nodošanu ekspluatācijā 

2019.gada 27.augustā. 

 
2018.gada 18.oktobrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums 

Nr.506 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jūrmalas pilsētas 
Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) 

energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanu".  

2018.gada 15.novembrī noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/110 Par projekta 

"Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas 

ēka) energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanu. 2019.gada 
10.septembrī Iesniegti projekta grozījumi. 

2019.gadā veiktās izmaksas 167 246,61 

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 

2016.gada 25.augustā tika nodota ekspluatācijā Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas un Jūrmalas Sākumskolas “Atvase” daudzfunkcionālā 

sporta halle Raiņa ielā 55, Kauguros. Skolas celtniecība tika sākta 

2014.gada novembra beigās. Sporta zāle izbūvēta divos stāvos. 
Telpu kopējā platība pārsniedz 3000 kvadrātmetru, zāles apjoms – 

vairāk nekā 1500 kvadrātmetru. 

IZPILDĪTS 
 

 

A Būvniecības 
projektu 

vadības 

nodaļa 

2014-2015 

16 Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas pārbūve 

Modernizēta Valsts 

ģimnāzija 

Investīciju plāna projekts Nr.72 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas 

Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve”  
2019.gada 10.septembrī būvprojekts nodots ekspertīzei SIA 

"Arhitekts Muižzemnieks", ekspertīzes veikšanai paredzot 8 nedēļas 

(4 - sākotnējai ekspertīzei, 2 - ekspertīzē konstatēto trūkumu 
novēršanai un 2 - atkārtotai ekspertīzei). 

2019.gada 21.februārī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums 

Nr.68 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas 

vispārējās vidējās  izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” 

īstenošanu". 
2019.gada 6.martā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 

Vienošanās par projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" (Nr.8.1.2.0/18/I/006) 
īstenošanu. 

UZSĀKTS 

 
 

A Projektu 

ieviešanas 
nodaļa, 

Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2015-2017 
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Saskaņā ar 2019.gada 25.oktobra cenu piedāvājumu no SIA "Tip 
Off" par stenda aplīmēšanu ar apdrukātu uzlīmi (būvtāfele), 

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 30.oktobra vēstulē Nr.1.1-

37/5874 apliecina par apmaksu pēc Darbu nodošanas pieņemšanas 
akta parakstīšanas par kopējo summu 363.00 EUR. 2019.gada 

6.decembrī saņemts rēķins Nr.TIP 19-12-13 par kopējo summu 

363.00EUR. 
Būvdarbi tiks uzsākti 2020.gadā. Skolas ēkas pārbūvi un 

infrastruktūras pilnveidi, radot pilnībā modernizētu un 

ergonomisku mācību vidi paredz veikt līdz 2021.gada vasarai. 

17 Jūrmalas pilsētas 
Lielupes 

pamatskolas un 

Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas ēku 

Aizputes ielā 1A 

pārbūve 

Skolas pārbūve Investīciju plāna projekts Nr.69 “Lielupes pamatskolas pārbūve un 
sporta zāles piebūve” paredz Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 

ēkas un sporta zāles pārbūvi līdz 2021. gadam. 

Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve: 
Būvprojekta dokumentācijas izstrāde:  

 -Veikta iepirkuma procedūra un 11.03.19. noslēgts līgums  Nr. 1.2-

16.4.3/293 par būvprojekta "Lielupes pamatskolas pārbūves un 
sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu 

autoruzraudzība" izstrādi, līgumcena par būvprojekta izstrādi + 

PVN  261 239 EUR; autoruzraudzības līgumcena +PVN 46 101 

EUR.  

- Izsludināts iepirkums Nr. JPD 2019/120/A165/IP 69 par 

būvprojekta “Lielupes pamatskola un sporta zāles piebūve” 
ekspertīzes veikšanu. Pretendentu piedāvājumi tika pieņemti līdz 

09.10.2019. 
- Veikta iepirkuma procedūra Nr.JPD 2019/125/A165/IP69 RIK un 

23.08.2019. noslēgts līgums Nr. 1.2.-14.4.3/1231 par 

“Transformatoru apakšstacijas TP – 142 pārvietošanu Aizputes ielā 
1A būvprojekta izstrādi”, līgumcena + PVN  - 4961 EUR.  

- Saskaņā ar 2019.gada 30.septembra Jūrmalas pilsētas domes 

vēstuli Nr.1.1-37/5346 un SIA "Parametrs" 2019.gada 20.septembra 
cenu piedāvājumu - Izstrādāts atmežojamās meža zemes plāns - 230 

EUR apmērā, 

- Saskaņā ar 2019.gada 28.augusta Jūrmalas pilsētas domes vēstuli 
Nr.1.1-37/4823 un SIA "T40" 2019.gada 26.augusta tāmes 

piedāvājumu - veikts konstrukcijas atsegšanas darbi - 1425.00 EUR 

apmērā. 
- Saskaņā ar 2019.gada 8.oktobra JPD vēstuli Nr.1.1-37/5493 "Par 

pakalpojuma sniegšanu"   par informatīvās būvtāfeles izgatavošanu, 

uzstādīšanu un demontāžu 363,00 EUR apmērā. 
Būvprojekta izstrādes termiņš - 2020.gada janvāris. Indikatīvās 

izmaksu tāmes kopsumma: 12 328 605,30 EUR. 

2019.gadā veiktās izmaksas 2018 EUR. 

UZSĀKTS 
 

 

A Projektu 
ieviešanas 

nodaļa, 

Būvniecības 
projektu 

vadības 

nodaļa 

2014-2017 

18 Jūrmalas pilsētas 
Kauguru 

vidusskolas 

atjaunošana 

Skolas ēkas atjaunošana, tai 
skaitā stiprinot ēkas 

pamatus, atjaunojot iekšējo 

apdari un fasādi 

Investīciju plāna projekts Nr.70 “Jūrmalas pilsētas Kauguru 
vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu 

atjaunošana” paredz, ka līdz 2020.gadam tiks veikta skolas mācību 

telpu atjaunošana un infrastruktūras pilnveide, radot modernu un 
ergonomisku mācību vidi. Īstenoti pasākumi skolas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai. 

UZSĀKTS 
 

 

B Būvniecības 
projektu 

vadības 

nodaļa 

2018-2020 
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Būvdarbu iepirkums izsludināts 2018.gadā. 
Projektā ietilpst divi specifiska atbalsts mērķa projekti "Jūrmalas 

pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana" (ITI SAM 4.2.2.) un "Jūrmalas pilsētas vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" (ITI SAM 

8.1.2.). 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana. 
2019.gada 31.maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA 

"TORENSBERG" (reģ. nr. 40003831936) noslēgts Būvdarbu 

līgums Nr.1.2-16.4.2/832 par būvdarbiem objektā "Jūrmalas pilsētas 
Kauguru vidusskolas telpu pārbūve". Būvdarbu līgumā noteiktā 

kopējā būvdarbu summa 1 048 059,82 EUR. Būvdarbi Jūrmalas 

pilsētas Kauguru vidusskolā uzsākti 2019.gada 20.jūnijā un plānoti 
līdz 2020.gada 20.februārim. 

2019.gada 3.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA "Cerkazi-G" 

(reģ. nr. 43603063747) noslēgts Pakalpojumu līgums Nr.1.2-
16.4.3/842 par būvuzraudzību būvdarbiem objektā "Jūrmalas 

pilsētas Kauguru vidusskolas telpu pārbūve". Pakalpojuma līgumā 

noteiktā līguma summa 8 228,00 EUR. Būvuzraudzības 
pakalpojums uzsākts līdz ar būvdarbu uzsākšanu 2019.gada 

20.jūnijā un tiks sniegts līdz būvdarbu termiņa beigām 2020.gada 

20.februārim. 
2019.gada 21.februārī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums 

Ņr.68 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas 
vispārējās vidējās  izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” 

īstenošanu". 

2019.gada 06.martā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 
Vienošanās par projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" (Nr.8.1.2.0/18/I/006) 

īstenošanu. 
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana 

2019.gada 3.janvārī Jūrmalas pilsētas dome no SIA "CAMPAIGN" 
saņēma elektroniski parakstītu 2018.gada 18.decembra vēstuli 

Nr.CMB18-563 "Par atteikšanos no autoruzraudzības 

pakalpojumiem, kā rezultātā 2019.gada 21.februārī  starp Jūrmalas 
pilsētas domi un SIA "JaunRīga ECO" noslēgts Pakalpojuma līgums 

Nr. 1.2-16.4.3/219 veikt autoruzraudzības pakalpojumiem 

būvdarbiem, kas tiek veikti saskaņā ar SIA "CAMPAIGN" 
izstrādāto būvprojektu. Līguma summa 2299.00EUR. 

2019.gada 31.maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA 

"TORENSBERG" (reģ. nr. 40003831936) noslēgts Būvdarbu 
līgums Nr.1.2-16.4.2/833 par būvdarbiem objektā "Jūrmalas pilsētas 

Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana". 

Būvdarbu līgumā noteiktā kopējā būvdarbu summa 1 406 407.33 
EUR. Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā uzsākti 

2019.gada 20.jūnijā un plānoti līdz 2020.gada 20.februārim. 
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2019.gada 3.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA "Cerkazi-G" 
(reģ. nr. 43603063747) noslēgts Pakalpojumu līgums Nr.1.2-

16.4.3/843 par būvuzraudzību būvdarbiem objektā "Jūrmalas 

pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana". Pakalpojuma līgumā noteiktā līguma summa 8 

228,00 EUR. Būvuzraudzības pakalpojums uzsākts līdz ar būvdarbu 

uzsākšanu 2019.gada 20.jūnijā un tiks sniegts līdz būvdarbu termiņa 
beigām 2020.gada 20.februārim. 

2019.gada 26.jūlijā noslēgta vienošanās Nr.4.2.2.0/18/I/011 

grozījumi Nr.1 par projektu "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana". 

2019.gada 7.augustā starp Jūrmalas pilsētas domi un Valsts kasi 

noslēgts Aizdevuma līgums trančes Nr.P-184/2019 (JPD Nr.1.2-
16.5.6/1116) par Aizdevuma summas piešķiršanu 877 067.00EUR 

apmērā. 

2019.gadā veiktās izmaksas 1 488 083,37 EUR 
Līdz 2020.gada 31.augustam plānots pabeigt būvdarbus un nodot 

objektu ekspluatācijā. 

19 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. 

Investīciju plāna projekts Nr.74 “Vispārējās izglītības iestāžu 

atjaunošana” paredz atjaunot vispārējās izglītības iestādes, to skaitā 

arī veikt remontdarbus Majoru vidusskolā. 

2019.gadā tika noslēgts līgums “Majoru vidusskolas centrālā ieejas 

mezgla remontdarbi”, termiņš 04.10.2019 un izsludināts iepirkums 
“Majoru vidusskolas B korpusa logu bloku nomaiņa”, termiņš 

31.10.2019. 
 

UZSĀKTS 

 

 

B Būvniecības 

projektu 

vadības 

nodaļa 

2017-2018 

20 Kvalitatīva 

izglītības 
programmu 

īstenošana 

Katrā izglītības iestādē 

veikti pamatdarbības 
pasākumi, nodrošinot 

katras licencētas izglītības 

programmas kvalitatīvu 

īstenošanu 

Nodrošināts kvalitatīvs un nepārtraukts mācību process. Katrā 

izglītības iestādē realizēta vispārējās izglītības programma, 
atbilstoši izglītības iestādes vadlīnijām 

Katrā izglītības iestādē ir veikta pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšana un nodrošināts atbalsts pedagogu 

tālākizglītībai un pedagogu profesionālajai pilnveidei. Veikta 

uzraudzība, lai pedagogs profesionālo kompetenci pilnveido triju 

gadu laikā, apgūstot programmu vismaz 36 stundu apjomā.   
Nodrošināts metodiskais darbs un darba analīze, veikta mācību 

procesa vērošana un analīze.  

Analizēti mācību sasniegumi, Izglītības pārvalde katru gadu apkopo 
un analizē centralizēto un necentralizēto eksāmenu rezultātus. 

Izglītojamo skaits (no kopējā attiecīgā vecuma izglītojamo skaita), 

kuri kārto centralizētos eksāmenus ķīmijā, fizikā vai bioloģijā ir 
pieaudzis. 

IZPILDĪTS 

 
 

A Izglītības 

pārvalde 

2017-2020 
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NR 
PROJEKTA 

NOSAUKUMS 
REZULTĀTS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS STATUSS STATUSS 

 

 

NOZĪMĪBA 
ATBILDĪ-

GAIS 

 

 

REALIZĀCI

JAS LAIKS 

 

 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.4. 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. 

Izglītības iestādēs darbojas 15 (2018.gadā – 21) vides 
interešu izglītības programmu dabas zinātņu pulciņi: 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā, 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, 

Jūrmalas Alternatīvā skolā, 

Pumpuru vidusskolā, 
Vaivaru pamatskolā, 

Majoru vidusskolā, 

Sākumskolā “Taurenītis”, 
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā. 

IZPILDĪTS 
 

B Izglītības 
pārvalde 

Pastāvīgi, no 
2015.gada 

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. 

Iegādāti nepieciešami materiāli un papildināts tehniskais 

nodrošinājums pulciņu vajadzībām izglītības iestādēm 

piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 
Slokas pamatskolā Ekoskolu programmas ietvaros 

iegādāta datu reģistrācijas ierīce EasySense, komposta 

veidotājs, dalības saules pulkstenis. Plānots  Iegādāties 
CO² sensorus klašu telpu mikroklimata kontrolei un 

uzlabošanai. 

Ķemeru pamatskolā  iegādāts digitālais multimetrs ar 
termometru, pHmetrs ,skaņas, gaismas sensori, datu 

uzkrājējs, un planšetes par kopējo  summu 675 euro. 

BJIC  robotikas pulciņam-  20 gab.STEAM robotikas un 

elektronikas komplekti, elektronikai/radioelektronikai 

izmantojamais  materiāltehniskais aprīkojums. 

Vides izglītības pulciņiem- metodiskie 
materiāli(atkritumu sadalīšanai, mikroskopi, lupas u.c). 

Jaunu pulciņu attīstības nolūkos  plānotais mērķis 

iegādāties 
 CNC iekārtu par 3000 eur, stikla keramikas krāsni-  

1500 euro, divus 3D printerus no 600x2eur, jaunus darba 

galdus kokapstrādei. 
Kauguru vidusskolā dabaszinātņu jomas stiprināšanai 

iegādātas  4 Interaktīvās tāfeles,4 planšetdatori,20 

portatīvie datori (datori – datu uzkrājēju vadības stacijas 
komplekts),1 printeris, 1 skeneris,2 datu kameras,15 

strāvas stipruma sensori un 15sprieguma sensori, 5 

skābekļa sensori,5 ogļskābās gāzes (CO2) sensori,15 
spēka sensori,15 gaismas vārtu sensori,15 spiedienu 

sensori,1 digitālais 

IZPILDĪTS 

 

B Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi, no 

2015.gada 
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 mikroskops,15 datu uzkrājējs frontāliem laboratorijas 
darbiem 5 datu uzkrājēji pētnieciskiem darbiem,2 datu 

reģistrēšanas iekārtas, 2 precīzie laboratorijas svari ar 

pieslēgumu, 2 skolotāju sensoru komplekti,17 
17 Lego WeDo 2.0 ,15 Alfa-Bot Education Robot Kit.. 

3 Izglītības iestāžu 

pieejamības uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana personām ar 

kustību traucējumiem Jūrmalas Bērnu 

un jauniešu interešu centrā, Jūrmalas 
Sporta skolā un Jūrmalas Mākslas skolā. 

Pārskata periodā Bērnu un jauniešu interešu centrā 

darbības netika veiktas. Šobrīd nav plānots projektu 

īstenot. 
Sakarā ar pāreju uz jaunajām telpām 2015.gadā Jūrmalas 

Mākslas skolā veikti atbilstošie pasākumi. 

2019.gadā tika sākta Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina 
renovācija un tās ietvaros tiek nodrošināta vides 

pieejamība peldbaseina ēkā.  

UZSĀKTS 

 

A Būvniecības 

projektu 

vadības 
nodaļa 

2016-2018 

4 Jūrmalas Mūzikas 

vidusskolas celtniecība 

Jaunas Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 

būvniecība. 

2018.gadā tika pabeigta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 

ēkas būvniecība Strēlnieku prospektā 30. Ēka atklāta 
2018.gada septembrī. Skolā izveidotas mūsdienīgas 

mācību klases, ēkā ir divas koncertzāles ar izcilu 

akustiku. Būvei piešķirta trešā godalga būvniecības skatē 
“Gada būve Latvijā 2018”. Būvniecības izmaksas 

2 204 311 euro. 

IZPILDĪTS 

 

A Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2016-2017 

5 Jūrmalas Sporta skolas 

energoefektivitātes 
paaugstināšana un pārbūve 

– baseins 

Baseina ēkas pārbūve Rūpniecības ielā 

13, Jūrmalā 

Projektā “Jūrmalas Sporta skolas baseinu pārbūve, ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” paredz, ka līdz 
2020.gada vidum tiks veikta baseinu pārbūve un īstenoti 

pasākumi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. 

Pārskata gadā tika veikta būvprojekta dokumentācijas 
izstrāde, veikta iepirkuma procedūra un veikti baseina 

projektēšanas darbi.  
Kopējais finansējums 2,96 miljoni eiro, no tiem 471 611 

eiro – ERAF finansējums; 2019.gadā izlietoti 858 283 

eiro, tai skaitā 175 472 eiro – ERAF finansējums. 

UZSĀKTS 

 

A Projektu 

ieviešanas 
nodaļa,  

Būvniecības 

projektu 
vadības 

nodaļa 

2015-2017 

6 Kvalitatīva izglītības 
programmu īstenošana 

Katrā izglītības iestādē veikti 
pamatdarbības pasākumi, nodrošinot 

katras licencētas izglītības programmas 

kvalitatīvu īstenošanu 

Nodrošināts kvalitatīvs un nepārtraukts mācību process. 
Katrā izglītības iestādē īsteno interešu izglītības 

programmas, atbilstoši izglītības iestādes vadlīnijām. 

Katrā izglītības iestādē veikta pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšana un nodrošināts atbalsts 

pedagogu tālākizglītībai un pedagogu profesionālajai 

pilnveidei. Veikta uzraudzība, lai pedagogs profesionālo 
kompetenci pilnveido triju gadu laikā, apgūstot 

programmu vismaz 36 stundu apjomā.   

Profesionālās ievirzes sporta pedagogi profesionālo 
kompetenci pilnveido atbilstoši speciālistu sertifikācijas 

kārtībai un sporta speciālistam noteiktajām prasībām. 

Par profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmu kvalitatīvu īstenošanu liecina izglītības iestāžu 

izglītojamo sasniegumi starptautiskajos un vietējā mēroga 

konkursos, sacensībās, čempionātos un olimpiādēs..  

IZPILDĪTS 
 

A Izglītības 
pārvalde 

2017-2020 



30 

 

NR 
PROJEKTA 

NOSAUKUMS 

 

REZULTĀTS 

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS STATUSS 

 

STATUS

S 

 

 

NOZĪMĪBA 
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REALIZĀCIJ

AS LAIKS 

 

 

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. Centrs var tikt veidots uz 

Vaivaru pamatskolas bāzes. 

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 

21.februāra lēmumu Nr.55, ar 2019.gada 1.jūniju kā 

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes nodaļa 
izveidots Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs 

– iekļaujošās izglītības metodoloģijas izstrādes un 

popularizēšanas centrs, kas sniedz atbalstu iekļaujošajā 
izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, skolēniem un viņu 

vecākiem. Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības 
centra tiešā pakļautībā ir Vaivaru pamatskola un 

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, kas 

nodrošina arī kvalificētu speciālistu pieejamību Jūrmalas 
izglītības iestādēm efektīvākai izglītojamo ar īpašām 

vajadzībām iekļaušanai visās izglītības pakāpēs 

(pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība) un kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanai. 

IZPILDĪTS 

 

 

A Izglītības 

pārvalde, 

Vaivaru 
pamatskola 

2016-2018 

2 Alternatīvās 

izglītības attīstības 

centra attīstība  

Alternatīvās izglītības attīstības centra 

attīstība ar mērķi nodrošināt metodisku un 

pedagoģisku palīdzību alternatīvās izglītības 
metožu ieviešanai vispārējās izglītības 

iestāžu izglītojamiem un viņu vecākiem, 

pedagogiem. Centrs var tikt veidots uz 
Jūrmalas Alternatīvās skolas bāzes. 

Rīcības plāna aktivitāte Nr. 187 “Alternatīvās izglītības 

attīstības centra attīstība”.  

Tika uzsākta iespēju izpēte par Alternatīvās izglītības 
attīstības centra attīstības virzieniem. 2019.gadā pēc 

aptaujas veikšanas izdarīti secinājumi, ka no izglītojamo 

vecāku puses nav novērota interese par alternatīvās 
izglītības/ pedagoģijas piedāvājumu izglītības iestādēs, 

līdz ar to nav lietderīgi izveidot alternatīvās izglītības 

centru atsevišķi un īstenot šādu aktivitāti, jo  
nepieciešamības gadījumā ir iespējams nodrošināt 

alternatīvās izglītības iespējas izglītības iestādēs. 

Aktivitātes 2020.gadā netiek plānotas. 

UZSĀKTS 

 

 

A Izglītības 

pārvalde 

2016-2018 

3 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. 

Pārskata periodā veikta ēkas ārējās apdares atjaunošana 
un logu nomaiņa. Investīciju plāna projekts Nr.96 

“Vaivaru pamatskolas atjaunošana”, paredz, ka 2019-

2020 tiks veikti remontdarbi un veikta logu nomaiņa. 
Indikatīvā projekta kopsumma 921.0 tūkst. euro. 

UZSĀKTS 
 

A Būvniecības 
projektu 

vadības 

nodaļa 

2016-2018 

4 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). 

Turpinās iespēju izpētes un plānošanas process NAV 

UZSĀKTS 

 

 

A Būvniecības 

projektu 

vadības 

nodaļa 

2017-2020 
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ATBILDĪG

AIS 

 

 

 

REALIZĀCIJ

AS LAIKS 

 

 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.6. CITI  IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

1 Augstākās izglītības 

iestādes piesaistes 

iespēju izvērtējums 

Izvērtējuma veikšana ar mērķi apzināt 

starptautiska līmeņa izglītības iestādes 

piesaistes iespējas Jūrmalai. Izvērtējuma 
ietvaros tiek veikts, piemēram, augstākās 

izglītības pieprasījuma izvērtējums 

reģionā, Jūrmalā pieejamā nekustamā 
īpašuma un citas infrastruktūras atbilstības 

izvērtējums, izvērtēti  un izvēlēti 
potenciālie sadarbības partneri - 

starptautiska līmeņa augstākā izglītības 

iestāde. 

Aptaujājot izglītības iestādes konstatēts, ka izglītojamiem 

nav aktuāla izglītības ieguve starptautiska līmeņa augstākā  

izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalā, kā arī neviens no 
potenciālajiem sadarbības partneriem nav izrādījis šādu 

iniciatīvu. 

NAV 

UZSĀKTS 

 
 

B Attīstības 

pārvalde, 

Izglītības 
pārvalde 

2017 

2 Jūrmalas 

vispārizglītojošo skolu 

sadarbība ar augstākās 

izglītības iestādēm 

Sadarbības attīstība starp vismaz vienu 

Jūrmalas vispārizglītojošo skolu un 

Latvijas augstākās izglītības iestādi ar 

mērķi sagatavot topošos studentus, kuri 
atbilstu augstākās izglītības iestādes 

prasībām, piemēram, organizējot īpašas 

papildus nodarbības, konkursus un 
olimpiādēs 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.188 “Jūrmalas vispārizglītojošo 

skolu sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm” - katru 

gadu P.Stradiņa koledža organizē kursus tehniskajam 

personālam.  
Vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamie izstrādā 

zinātniski pētnieciskos darbus (turpmāk - ZPD). Pumpuru 

vidusskola ZPD izstrādē  piesaistīja ekspertus no Latvijas 
Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), 

kuru vadībā izglītojamie veica ZPD pētījumus 

laboratorijās. Pumpuru vidusskola sadarbojas arī ar LU 
astronomijas institūtu un observatoriju. Jūrmalas valsts 

ģimnāzija ar saviem ZPD piedalījās Tartu universitātes 

Baltijas un Ziemeļvalstu skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumos. Slokas pamatskola sadarbojās ar LU 

pētījumu veikšanai. 

JPD Izglītības pārvalde 2018.gadā organizēja pieredzes 
apmaiņas braucienu uz Latvijas Kultūras Akadēmiju (KA), 

lai iepazīstinātu Jūrmalas pilsētas izglītojamos (12.klase) ar 

LKA piedāvātajām Izglītības studiju programmām. 
 2019.gadā JPD Izglītības pārvalde organizēja pieredzes 

apmaiņas braucienu uz Ventspils Augstskolu (VA), lai 

Jūrmalas pilsētas izglītojamos (10.,12.klase) iepazīstinātu 
ar VA piedāvātajām Izglītības studiju programmām 

Informācijas tehnoloģiju fakultātē (ITF). 

ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros izglītojamie 

piedalās pieredzes apmaiņas braucienos uz RTU. 

UZSĀKTS 

 

 

B Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi, no 

2017.gada 



32 

 

3 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 

formu un izmaksām, pieejamo 

infrastruktūru un pedagogiem. 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.189 “Izglītības pakalpojumu 
sniegšanas centrs imigrantiem un reemigrantiem – iespēju 

izpēte”. 

2018.gadā Pumpuru vidusskolā tika nodrošināta interešu 
izglītības programma – Zināšanu paplašināšana citu valstu 

valsts piederīgajiem izglītojamiem. 

UZSĀKTS 
 

 

B Attīstības 
pārvalde, 

Izglītības 

pārvalde 

 2019 

4 Attālinātās izglītības 
pakalpojumu attīstība 

Attālinātās izglītības pakalpojumu klāsta 
attīstība iekļaujošās un alternatīvās 

izglītības jomās. 

Rīcības plāna aktivitāte Nr.190 “Attālinātās izglītības 
pakalpojumu attīstība” - Jūrmalas vakara vidusskolā 

2018.gadā uzsākts īstenot tālmācības izglītības 

programmas. 
Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem, kuri 

attaisnojošu iemeslu dēļ ilgstoši nevar apmeklēt izglītības 

iestādi, var nodrošināt mācību un pārbaudes darbu 
materiālus elektroniskā veidā, izmantojot e-klasi.  

Tiek nodrošināts tehniskais atbalsts saskaņā ar katras 

izglītības iestādes atsevišķu pieprasījumu.  

UZSĀKTS  
 

 

B Izglītības 
pārvalde, 

Informācijas 

un 
tehnoloģiju 

pārvalde, 

iekļaujošās un 
alternatīvās 

izglītības 

iestādes 

Pastāvīgi, no 
2016.gada 



3. Izglītības koncepcijas realizācijas sasniedzamo rādītāju analīze (Rīcības plāna 4.daļa) 

 

N.p.k. SASNIEDZAMAIS RĀDĪTĀJS 

PAŠREIZĒJĀ 

VĒRTĪBA, 

(GADS, 

AVOTS) 

SASNIEGTAIS 

2018.gada 1.janvāris – 2019.gada 

31.decembris 

 

VĒRTĪBA 

(uzskaitījums un 

tendence) 

2020.G. 

SASNIEDZAMĀ 

VĒRTĪBA 

 R3.2.1. KOPĒJĀ SEKTORA ATTĪSTĪBA, PĀRVALDĪBA 

1. 
Ikgadējas, tradicionālas nacionāla vai starptautiska mēroga 

tikšanās Jūrmalā saistībā ar izglītības tematiku. 
0 (2014) 2018.gadā tik organizēta Starptautiska konference 

“Dzīve patiesībā”.  
2018. un 2019.gadā tiek organizēta zinātnisko 

darbu lasījumu konference “Es dzīvoju pie jūras” ar 

jauno pedagogu piedalīšanos. 
2018.un 2019.gadā tiek organizēts starptautisks 

vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”. 

Katru gadu divi pasākumi 

(2)  
 

Vismaz 1 katru gadu 

 R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

2. 
Jauno pedagogu (līdz 29 gadu vecumam) skaits, % no 

kopskaita 
8% (2014., Izgl. 
pārvalde) 

2018.gadā 9.2%, 2019.gadā 9% 

2018.gadā kopā 206 pedagogi, no kuriem jaunie – 19(VIIS) 

2019.gadā kopā 200 pedagogi, no kuriem jaunie – 18(VIIS) 
Jūrmalas pilsētā un visā Latvijā ir liels pirmsskolas 

izglītības pedagogu trūkums. 

 

2018.gadā 9,2% 

() 

2019.gadā 9% () 
 

14% 

3. 
To audzēkņu skaits, kuriem nav nodrošināta vieta 
pirmsskolas izglītības iestādē. 

102 (2014, Izgl. 
pārvalde) 

2018.gadā (dati septembrī) – 163 
2019.gadā (dati septembrī) – 231 

2018.gadā 163 () 
2019.gadā 231 () 

 

0 

 R3.2.3.: VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI  

4. 
Jauno pedagogu (līdz 29 gadu vecumam) skaits, % no 

kopskaita 
9% (2014., Izgl. 
pārvalde) 

2018.gadā 9,3%, () 2019.gadā 8% () 

Jaunie pedagogi 52 no 560 pedagogiem (VIIS – 

2018.); 
Jaunie pedagogi 44 no 554 pedagogiem (VIIS – 

2019); 

2018. gadā 9,3 % () 

2019.gadā 8% () 

 

14% 

5. 
Izglītojamo skaits, kuriem ir nodrošināta iespēja pedagoga 
uzraudzībā pilnveidot savu kompetenci izglītības iestādēs 

(ieskaitot interešu izglītību un profesionālās ievirzes 

izglītību) katru darba dienu līdz plkst. 18:30. 

nav datu Pārskata periodā visiem tiem 1.-4.klases skolēniem 
(2019.gadā kopā 1080 – 2018.gadā 1062 ), par 

kuriem ir saņemti vecāku iesniegumi: 

Sākumskola “Taurenītis” – 55 (2018-60) 
Sākumskola “Ābelīte” – 95 (2018- 98) 

Vaivaru pamatskola – 44 (2018 - 48)  

Slokas pamatskola – 34  (2018 - 32)   
Pumpuru vidusskola – 215 (2018- 149) 

Majoru vidusskola – 115 (2018 - 123) 

Ķemeru pamatskola – 30 (2018 - 34 )  
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola – 68 (2018-

81) 

 
 

2018.gadā 1062  

2019.gadā 1080 () 
 

visiem 1. līdz 4.klases skolēniem, 
kuru vecāki ir izteikuši šādu 

vēlmi 
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N.p.k. SASNIEDZAMAIS RĀDĪTĀJS 

PAŠREIZĒJĀ 

VĒRTĪBA, 

(GADS, 

AVOTS) 

SASNIEGTAIS 

2018.gada 1.janvāris – 2019.gada 

31.decembris 

 

VĒRTĪBA 

(uzskaitījums un 
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2020.G. 

SASNIEDZAMĀ 

VĒRTĪBA 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola – 99 (2018 - 

105) 
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola – 96 

(2018 - 103) 

Jūrmalas Alternatīvā skola – 77 (2018 - 79 ) 
Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola – 38 (2018 - 

36) 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija – 114 (Sākumskola 
“Atvase” 2018 - 114) 

5.-9.klasē skolēniem (kopā 140, 2018 - 35), kuru 

vecāki izteikuši šādu vēlmi tiek nodrošināta iespēja 
pilnveidot savu kompetenci Ķemeru pamatskolā 

(23, 2018 - 16) un Pumpuru vidusskolā (117, 2018 

- 19). 

Nav nodrošināta iespēja apmeklēt pagarināto 

dienas grupu 8 (2018 – 3) izglītojamiem Slokas 

pamatskolā. 

6. 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija, kā arī vēl vismaz viena Jūrmalas 

vispārizglītojošā skola 9.klases necentralizēto eksāmenu 

angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā kopvērtējumu 
tabulās ierindojas starp 10% augstāko rezultātu ieguvējiem. 

Tikai Jūrmalas 

Alternatīvā skola 
izpilda šo prasību 

(2013./2014.m.g., 
VISC) 

Nav pieejama attiecināmā informācija valstī.  

2019.gadā necentralizēto eksāmenu (turpmāk – 

NECE) rezultāti: 
 

Angļu valodas NECE vērtējums: 

Jūrmalas Alternatīvā skola 86.84% (2018.gadā 
91.04%), Majoru vidusskola 85.26% (2018.gadā 

82,61%), 

Jūrmalas valsts ģimnāzija 79.45% (2018.gadā 

85.89%), 

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola 81% 

(2018.gadā 66%), 
Pumpuru vidusskola 79.20% (2018.gadā 80.06%). 

  

Latviešu valodā augstākais apguves līmenis ir  
Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola 76.6% 

(2018.gadā 70.73%),  

Jūrmalas Alternatīvai skola 73.49% (2018.gadā 
91.98%),  

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 67.01% (2018.gadā 

70.44%).  
 

Matemātikā augstākais vērtējuma līmenis ir 

Jūrmalas Alternatīvā skola 74.95% (2018.gadā 
85.04%), 

Slokas pamatskola 64.99% (2018.gadā 56.08%),  

IZPILDĪTS 

 

Prasību izpilda Jūrmalas 
Valsts ģimnāzija un 

Jūrmalas Alternatīvā skola. 

 

Prasību izbilda gan Jūrmalas 

Valsts ģimnāzija, gan vēl viena 

Jūrmalas pašvaldības izglītības 
iestāde 
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N.p.k. SASNIEDZAMAIS RĀDĪTĀJS 

PAŠREIZĒJĀ 

VĒRTĪBA, 

(GADS, 

AVOTS) 

SASNIEGTAIS 

2018.gada 1.janvāris – 2019.gada 

31.decembris 

 

VĒRTĪBA 

(uzskaitījums un 

tendence) 

2020.G. 

SASNIEDZAMĀ 

VĒRTĪBA 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 63.03% (2018.gadā 

65.85%). 

7. 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas centralizēto eksāmenu rezultāti 

angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā pārsniedz 

valsts ģimnāziju vidējos rādītājus šajos 3 mācību 
priekšmetos. 

Prasība netiek izpildīta 

(2013./2014.m.g., 
VISC) 

Vidējais kopvērtējums valstī starp valsts 

ģimnāzijām (kopsavilkums):  

2018.gadā ir 68.58%, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 
62.88%; 

2019.gadā – 70.7%, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 

66.5%. 

Angļu valoda:  

2018.gadā valstī 78,90%, JVĢ – 76,56% 

2019.gadā valstī 85%, JVĢ – 83,2% 

Latviešu valoda:  

2018.gadā valstī 71,8%, JVĢ – 68,97% 

2019.gadā valstī 72,3%, JVĢ – 68,4% 

Matemātika: 

2018.gadā valstī 42,30% - JVĢ – 39,47% 

2019.gadā valstī 57% - JVĢ – 46,5% 

Prasība netiek izpildīta.  

 

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija šo 

prasību izpilda 

8. 
Divu Jūrmalas vispārējās vidējās izglītības iestāžu rezultāti 
centralizētajos eksāmenos angļu valodā, latviešu valodā un 

matemātikā ir virs valsts vidējā rādītāja starp vidusskolām. 

Prasību izpilda viena 

izglītības iestāde – 
Majoru vidusskola 

(2013./2014.m.g., 
VISC) 

2019.gadā angļu valoda - valstī 62.72% (2018. – 
61.90%). 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 76.60%,  
Pumpuru vidusskola 74.70%,  

Majoru vidusskola – 65.10%.  

 
2019.gadā matemātika – valstī 32.75% (2018. – 

34.63%). 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 41.30%, 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 36.70%. 

 

2019.gadā latviešu valoda – valstī 49.86% (2018. – 
52.56%). 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 61.50%, 

Pumpuru vidusskola 53.90%. 
 

Prasība izpildīta 2019.gadā 
angļu valodas rezultāti CE 

virs vidējā rādītāja starp 
vidusskolām ir Pumpuru 

vidusskolai un Majoru 

vidusskolai 

Prasību izpilda vismaz divas 
izglītības iestādes 

9. 
Godalgoto vietu skaits valsts līmeņa mācību priekšmetu 

olimpiādēs gada laikā. 
5 (2013./2014.,  

VISC) 

2018.gadā – 10; 

2019.gadā – 6. 

2018.gadā 10 () 

2019.gadā 6 () 

 

7 

10. 
Godalgoto vietu skaits zinātniski pētniecisko darbu 

konkursos gada laikā. 
2 (2014., VISC) 2018.gadā – 2  

2019.gadā – 4 

Izpildīts 

2016-2019 – 19 () 

 

2016 – 2020.gados kopā: 10 

11. 
Izglītojamo skaits (no kopējā attiecīgā vecuma izglītojamo 
skaita), kuri kārto centralizētos eksāmenus ķīmijā, fizikā 

vai bioloģijā. 

20% (2013./2014.m.g., 
VISC) 

2018.gadā – 37% (82 no 218); 
2019.gadā – 54% (116 no 214). 

2018. gadā 37% () 
2019.gadā 54% () 

 

30% 
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12. 
Vispārējās izglītības iestāžu skaits ar vismaz vienu ārvalstu 

partneri, sadarbībā ar kuru ik gadu (sākot no 2017.gada) 
notiek vismaz viens pasākums. 

9 izglītības iestādes 

(2013./2014., 

pašvērtējuma anketas) 

9 Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm: 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola, 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija, 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, 

Majoru vidusskola, 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, 

Pumpuru vidusskola, 

Slokas pamatskola, 
Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola, 

Jūrmalas pilsētas pamatskola. 

 

9 izglītības iestādes no 13 

(→) 
 

Visas izglītības iestādes 

 R3.2.4.: PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

13. 
Visiem izglītojamajiem ir pieejams plašs pašvaldības 

nodrošinātais interešu izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības pakalpojumu klāsts. 

252 interešu izglītības 

programmas 

2014, koncepcijas 
izstrādes ietvaros 

veikta analīze; 2017 
grozījumi redakcijā 

2019.gadā Jūrmalas pilsētā nodrošinātas interešu 

izglītības programmas: 
1. Kultūrizglītības jomā (apakšprogrammas) – kopā 

149 (2018.gadā – 150); 

2. Vides interešu izglītības jomā 
(apakšprogrammas) – kopā 15 (2018.gadā – 21); 

3. Tehniskās jaunrades jomā (apakšprogrammas) – 

kopā 28 (2018.gadā – 22); 
4. Sporta interešu izglītības jomā 

(apakšprogrammas) – kopā 37 (2018.gadā – 43); 

5. Citas izglītojošas programmas 
(apakšprogrammas) – kopā 44 (2018.gadā – 55). 

Pa visām jomām kopā – 273 interešu izglītības 

programmas (2018.gadā – 291) 

2018.gadā: 

1. - 150 
2. – 21 

3. -22 

4. – 43 
5. – 55 

Kopā 291 

 
2019.gadā 

1. – 149 

2. – 15 
3. – 28 

4. – 37 

5. – 44 
Kopā 273 () 

Jūrmalas pilsētā nodrošinātas 

interešu izglītības programmas: 
1. Kultūrizglītības jomā 

(apakšprogrammas) – kopā 140; 

2. Vides interešu izglītības jomā 
(apakšprogrammas) – kopā 20; 

3. Tehniskās jaunrades jomā 

(apakšprogrammas) – kopā 15; 
4. Sporta interešu izglītības jomā 

(apakšprogrammas) – kopā 50; 

5. Citas izglītojošas programmas 
(apakšprogrammas) – kopā 40. 

Pa visām jomām kopā – 265 

interešu izglītības programmas 

 R3.2.5.: IEKĻAUJOŠĀS UN ALTERNATĪVĀS  IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

14. 
Katrā no izglītības pakāpēm (pirmsskolas izglītība, 
pamatizglītība un vidējā izglītība) vismaz viena izglītības 

iestāde Jūrmalā sniedz augstas kvalitātes iekļaujošās 

izglītības pakalpojumus izglītojamajiem ar īpašām 
vajadzībām. Izglītojamie Jūrmalā ierodas no visas valsts. 

 

Visi izglītības līmeņi 

(2014, Izglītības 
pārvalde) 

Pārskata periodā norādīta esošā situācija  par 
speciālo izglītības programmu īstenošanu Jūrmalas 

izglītības iestādēs (izņemot Jūrmalas pamatskolu un 

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Podziņa”) 
(iekavās norādīti 2019.gadā izglītojamie – 

2018.gadā izglītojamie): 

 

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Madara” 

īsteno programmu “Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem” 
(36-31). 

 

IZPILDĪTS 
Pirmsskolas izglītība – 2 

iestādēs  

Pamatizglītība – 7 iestādēs 
Vidējā izglītība – 5 iestādēs 

Visi izglītības līmeņi 
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Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte” 

īsteno programmu “Speciālās pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem” 

(32-28). 

 
Sākumskola “Ābelīte” īsteno programmu 

“Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar valodas 
traucējumiem” (17-33). 

 

Sākumskola “Taurenītis” īsteno programmu 
“Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (19-21). 

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija īsteno programmu 

“Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem” (11 – 2018.gadā Jūrmalas 

sākumskolā “Atvase” 16 izglītojamie). 
 

Slokas pamatskola īsteno programmu “Speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem” (17-12). 

 

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola īsteno 
programmu “Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (4-6) 

 
Vaivaru pamatskola īsteno speciālas izglītības 

programmas: 

1. “Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (31-

32); 

2. “Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” 

(17-16); 

3. “Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem” (4-5), 
4. “Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” (1-1). 
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Ķemeru pamatskolas īsteno programmu “Speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem” (3-5). 

 

Majoru vidusskola īsteno programmu “Speciālās 
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem” (11-7). 

 
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola veic 

individuālo plānu izstrādi un izveidi skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem “Speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem” (6-10). 

 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola veic 

individuālo plānu izstrādi un izveidi skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem “Speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programma izglītojamajiem par 

mācīšanās traucējumiem” (48-52). 
 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola veic 

individuālo plānu izstrādi un izveidi skolēniem ar 
mācīšanās traucējumiem “Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma izglītojamajiem par 

mācīšanās traucējumiem” (43-44). 
 

No 15 (16) vispārējās izglītības iestādēm iekļaujošā 

izglītība tiek īstenota 11 vispārējās izglītības 
iestādēs (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas) 

un 2 pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 
Izglītojamie Nacionālajā rehabilitācijas centrā 

,,Vaivari” ierodas no visas Latvijas, pamatizglītības 

apguvi turpina Vaivaru pamatskolā, vispārējās 
vidējās izglītības apguvi turpina Pumpuru 

vidusskolā. 

15. 
Katrā no izglītības pakāpēm (pirmsskolas izglītība, 

pamatizglītība un vidējā izglītība) vismaz viena izglītības 
iestāde Jūrmalā sniedz augstas kvalitātes alternatīvās 

izglītības pakalpojumus izglītojamajiem ar īpašām 

vajadzībām. 

Visi izglītības līmeņi 

(2014, Izglītības 
pārvalde) 

Visos izglītības līmeņos sniedz atbilstoši 

pieprasījumam. Izglītojamo skaits ar īpašām 
vajadzībām 2019.gada 1.septembrī 460 (no tiem 48 

invalīdi); 2018.gadā – 449 (no tiem 43 invalīdi). 

Izpildīts Visi izglītības līmeņi 

16. 
Jūrmalā ir alternatīvās izglītības metodoloģijas izstrādes un 

popularizēšanas centrs. 
0 -  0 1 
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 R3.2.6.: CITI  IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI (PROFESIONĀLĀS, AUGSTĀKĀS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI) 

17. 
Jūrmalas pašvaldības koncepcija prestižas ārvalstu 

augstskolas filiāles piesaistīšanai. 
0 (2014, koncepcijas 

ietvaros veikta analīze) 

- 0 1 

18. Jūrmalas pašvaldības koncepcija izglītības pakalpojumu 

attīstībai imigrantiem un reemigrantiem. 

0 (2014, koncepcijas 

ietvaros veikta analīze) 

No 2018./2019.m.g. Pumpuru vidusskolā ir 2 

imigranti, kuriem ir speciāli izveidota interešu 
izglītības atbalsta programma “No ārvalstīm 

iebraukušo skolēnu zināšanu paplašināšana”. 
No 2019./2020.m.g. Vaivaru pamatskolā ir 2 

imigranti, kuriem ir speciāli izveidota interešu 

izglītības atbalsta programma “Zināšanu 

paplašināšana citu valstu valsts piederīgajiem 

izglītojamajiem”. 

Ņemot vērā, ka ir tikai 4 izglītojamie, tad pašreizējā 
periodā, nav pamata šādu koncepciju izstrādāt. 

Tiklīdz izglītojamo skaits palielināsies, tiks 

izstrādāta koncepcija. 

0 1 
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4.  Secinājumi 

2019.gadā Jūrmalas pilsētas domes padotībā bija 24 (2018.gadā - 30) pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā desmit 

pirmsskolas izglītības iestādes, piecas (2018.gadā - septiņas) vidusskolas, piecas pamatskolas, viena speciālās izglītības iestāde, divas (2018.gadā - trīs) 

sākumskolas un viena ģimnāzija. Kopumā 2019.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs izglītību ieguva 6 408 (2018.gadā – 6492) 

izglītojamie, no tiem 2007 (2018.gadā – 2043) pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā).  

Interešu izglītības programmās, kas aptver 14 jomas, vispārējās izglītības iestādēs mācījās 5615 izglītojamie.  

2019.gadā profesionālās ievirzes un interešu izglītību Jūrmalas pilsētā nodrošināja četras izglītības iestādes – Jūrmalas Mākslas skola, Jūrmalas 

Mūzikas vidusskola, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, Jūrmalas Sporta skola. 2019.gadā Jūrmalas pašvaldībā tika īstenotas 273 (2018.gadā – 

255) interešu izglītības programmas. 

Jūrmalas Mākslas skola īsteno vienu profesionālās ievirzes izglītības programmu un 21 interešu izglītības programmu. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno 31 profesionālās ievirzes izglītības programmu – 17 profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas 

pamatizglītības pakāpē un 14 programmas vidējās izglītības pakāpē. 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs īsteno 30 interešu izglītības programmas. Pārskata gadā darbu ir sākušas divas jaunas programmas, 

pārtraukta piecu programmu īstenošana.  

Jūrmalas Sporta skola īsteno 22 sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas 12 sporta veidos - 12 profesionālās ievirzes izglītības 

programmas pamatizglītības pakāpē, 10 programmas vidējās izglītības pakāpē un 11 interešu izglītības programmas, kā arī apsaimnieko divas sporta bāzes 

Jūrmalā. 

Jūrmalas Sporta skolā 2019.gadā bija 1664 izglītojamie (2018.gadā – 1805), Jūrmalas Mākslas skolā –  730, no tiem profesionālās ievirzes 

programmās 361 izglītojamais (2018.gadā – 363), Jūrmalas Mūzikas vidusskolā – 497 (2018.gadā – 524). 

2018.gadā un 2019.gadā izglītības jomā Jūrmalā tika īstenotas vairākas būtiskas pārmaiņas : 

1. Lai nodrošinātu Rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.2. pirmsskolas izglītības pakalpojumi” 4.punkta, kas nosaka pirmsskolas izglītības 

pakalpojumu pieejamības uzlabošana Jūrmalas pilsētas austrumu daļā, ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu noteikts, ka no 2020. gada 

1. septembra “Sākumskolas “Ābelīte”” 1.–4. klases un tajās īstenotās izglītības programmas mazākumtautību programma tiks nodrošināta 

Jaundubultu vidusskolas ēkā Lielupes ielā. 

2. Lai nodrošinātu Rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.2. pirmsskolas izglītības pakalpojumi” 5.punktu, kas nosaka pirmsskolas izglītības 

pakalpojumu pieejamības uzlabošana Jūrmalas pilsētas centrālajā daļā, ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu veikta sākumskolas 

“Taurenītis” reorganizācija. Tās funkcijas un pedagogus, kuri nodrošina 1.–6. klases izglītības programmas mācību priekšmetu pasniegšanu, pārņems 

Jūrmalas Alternatīvā skola. Sākumskolas reorganizāciju plānots pabeigt līdz 2020. gada 31. augustam. 
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Sākumskolas “Taurenītis” un sākumskolas “Ābelīte” ēkas ir celtas kā pirmsskolas izglītības iestādes, līdz ar to telpas tikai daļēji ir piemērotas 

pamatizglītības programmu īstenošanai. Reorganizācijas rezultātā attiecīgās izglītības programmas tiks īstenotas konkrētā vecumposma izglītojamajiem 

piemērotās telpās. 

3. Lai nodrošinātu Rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3. vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 16.punktā noteikto Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas pārbūvi piesaistot ārējo finansējumu un radītu iespēju nākotnē izpildīt valsts ģimnāzijām noteiktos kritērijus attiecībā uz izglītojamo skaitu, ar 

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.56 Jūrmalas sākumskola “Atvase” pievienota Jūrmalas Valsts ģimnāzijai. Tā kā valsts 

ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmu vai pilnu pamatizglītības programmu, lai nodrošinātu vienotu 

pieeju daudzpusīgu izglītības programmu īstenošanai, racionālu un efektīvu materiāli tehnisko, finanšu resursu izmantošanu, vairāku izglītības programmu 

īstenošanas koncentrēšanu vienā izglītības iestādē, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā lietderīgākais un efektīvākais risinājums bija pievienot sākumskolu 

ģimnāzijai.  

4. Lai nodrošinātu Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 34.punktā noteikto, ka pašvaldības, kuru padotībā ir vakara (maiņu) vidusskolas, 

līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai 

likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, 

ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.513 likvidēta Jūrmalas Vakara vidusskola, tās īstenotās izglītības programmas nodotas 

īstenošanai Majoru vidusskolai, kur izglītojamie turpina saņemt līdzvērtīgu kvalitatīvu izglītību. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Vispārējās izglītības 

likuma pārejas noteikumiem par vakara vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas, vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020.gada 31.augustam. 

5. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.55, ar 2019.gada 1.jūniju izveidots Jūrmalas Iekļaujošās izglītības 

attīstības centrs kā Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes nodaļa – iekļaujošās izglītības metodoloģijas izstrādes un popularizēšanas centrs, kas 

sniedz atbalstu iekļaujošajā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra tiešā 

pakļautībā ir Vaivaru pamatskola un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, kas nodrošina arī kvalificētu speciālistu pieejamību Jūrmalas 

izglītības iestādēm efektīvākai izglītojamo ar īpašām vajadzībām iekļaušanai visās izglītības pakāpēs (pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība) un 

kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība turpina nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem.  

Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem tiek piešķirta arī braukšanas maksas atlaide sabiedriskajā transportā 100% apmērā, kā arī skolēnu 

drošībai kursē/veic pārvadājumus skolas autobuss. 

Izglītības iestādēs tika nodrošināts kvalitatīvs mācību process, kā arī tika nodrošināta iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas 

zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas mācību priekšmetu olimpiādēs, ko apliecina iegūtie sasniegumi valsts un starptautiskā līmenī.  

Izglītojamo talantu attīstībai 2018. un 2019.gadā tika organizētas mācību priekšmetu valsts olimpiādes un atklāto mācību priekšmetu olimpiādes. 

2018.gadā  Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamie piedalījās 15 otrā posma mācību priekšmetu olimpiādēs, godalgas saņēma 178 izglītojamjie. 

Savukārt 2019.gadā olimpiādēs - 3.posmā kopumā augstus sasniegumus uzrādīja seši izglītojamie; Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu 

konferencē – četri izglītojamie. 
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Jūrmalas Sporta skolas izglītojamie 2018. gadā skolas piedalījās Pasaules jaunatnes olimpiādē, Baltijas valstu čempionātos, valsts un pilsētas 

sacensībās. 2019.gadā kopumā dažāda mēroga un dažādu sporta veidu sacensībās piedalījās 247 Jūrmalas Sporta skolas izglītojamie un komandas. Iegūtas 

210 pirmās, 224 otrās un 207 trešās vietas. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas izglītojamie piedalījušies 40 starptautiskos un valsts mēroga konkursos, iegūta 64 godalgota vieta, tostarp divas 

galvenās balvas (Grand Prix): Pērnavas akordeonmūzikas festivālā un mūzikas skolu izglītojamo akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursā. 

Savukārt godalgoto pirmo vietu ir ieguvuši 16 izglītojamie. Otro vietu ieguva 17 izglītojamie, trešo vietu – 26 izglītojamie. Kopumā - dažāda mēroga 

konkursos 2017./2018.mācību gadā saņēmuši 53 godalgotas vietas, 2018./2019. – godalgoto vietu skaits audzis, saņemtas 108 godalgas. 

Jūrmalas Mākslas skolas izglītojamie 2018. gadā piedalījās 21 starptautiska un valsts mēroga mākslas konkursos Ķīnā, Čehijā, Polijā, Francijā, 

Spānijā, Krievijā, Baltkrievijā, Turcijā, Kazahstānā un Latvijā, kur kopumā saņēma 61 godalgotas vietas, tostarp desmit galvenās balvas un vienu Grand 

Prix. 2019.gadā piedalījušies 22 starptautiska mēroga un valsts mēroga vizuālās mākslas konkursos, iegūtas  43 godalgotas vietas, no tām 12 –  starptautiska 

mēroga konkursos. 

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes nolikumam "Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem" 

par noteiktiem sasniegumiem Jūrmalas pilsētas dome jau ceturto gadu piešķir naudas balvas skolēniem. 2019.gadā par augstiem sasniegumiem tās 

saņēmuši kopumā 215 (2018.gadā -208) izglītojamie no Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm.  

 

No 2018.gada 1.septembra un no 2019.gada 1.septembra tika palielinātas darba algas likmes pedagogiem. Palielinājies arī pašvaldības 

līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm, kas nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumu Jūrmalas administratīvajā teritorijā deklarētajiem 

bērniem. 

2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, saņemts ievērojams ES finansējums projektiem, liela daļa projektu tika īstenoti izglītības nozarē. 

2019.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu, sākusi apjomīgus skolu modernizēšanas projektus, lai 

samazinātu siltuma zudumus ēkās, uzlabotu vides kvalitāti, komforta līmeni un ēkas vizuālo izskatu: 

 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu;  

 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu; 

 Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu. 

 

2018.gadā un 2019.gadā izglītības iestādes iesaistījušās starptautiskajos projektos: 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, Slokas pamatskola un Jūrmalas sākumskola “Atvase” 2018. gadā iesaistījās 

projektā Nr. 8.3.5.2/16/I001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kam piešķirts ES fondu līdzfinansējums. Piedaloties 

projektā, karjeras konsultanti un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti ieguva papildizglītību un tika izstrādāti metodiski materiāli par karjeras 

atbalsta pasākumiem. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2020.gada 30.decembrim. 

Majoru vidusskola, Pumpuru vidusskola, Vaivaru pamatskola, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, Jūrmalas Alternatīvā skola, Jūrmalas 

sākumskola “Atvase” un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola iesaistījās projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
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attīstībai”, lai nodrošinātu izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabotu izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus vispārējās izglītības iestādēs 

Jūrmalā. Projekts tiek īstenots ar ES fondu līdzfinansējumu, tas īstenojams līdz 2021. gada 31. augustam.  

Vaivaru pamatskola, Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un Slokas pamatskola iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 

8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta mērķis ir motivēt izglītojamos mācībām, mazināt risku 

priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Jūrmalas interešu izglītības iestāde 2019.gadā Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošajās skolās sniegusi pakalpojumu 7.-12.klasēs īstenojot izglītības 

programmu: “Karjeras izglītības programma 1.-12.klasei”  -  555 stundas (2018.gadā - 560) teorētiskās un praktiskās grupu nodarbības, 2000 stundas 

(2018.gadā – 2180) individuālās karjeras konsultācijas, kuras saņēmuši 1280 izglītojamie (2018.gadā – 1320) un pašvaldībā deklarētie “Dzīves skola” 42 

jaunieši.  

2018.gadā tika organizēta starptautiska konference Latvijas simtgadei “Dzīve patiesībā” un  vecāku forums “Vecāki 2030”, kurā piedalījās vairāk 

kā 100 vecāki no visiem Latvijas novadiem.  

Pārskata periodā un arī turpmāk plānots mērķtiecīgs darbs pie kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības programmu īstenošanas, efektīvas un 

racionālas pašvaldību resursu izmantošanas, ievērojot vienlīdzības principu līdzekļu sadalē un kvalitatīvas izglītības pieejamību, nodrošinot pirmsskolas 

izglītību tuvāk dzīves vietai, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu 

pasākumus, arī bērnu nometnes. 

Jūrmalas izglītības iestāžu mājaslapu izveide un uzturēšana – pārskata periodā notiek iepriekš izstrādāto mājas lapu uzturēšana un tiek veikta to 

drošības uzraudzība. Jaunu mājas lapu izstrādei nav pieejams finansējums. Priekšlikums izstrādāt platformu, kurā būtu pieejama visu iestāžu informācija 

par aktualitātēm konkrētajā laika periodā. 

Pēc uzraudzības ziņojuma sagatavošanas secināms, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu attīstība un kvalitātes uzlabojumi 

notiek atbilstoši koncepcijas rīcības virzienos noteiktajiem parametriem.  

Pozitīva, uz sasniegumiem vērsta sadarbība veidojas starp visām iesaistītajām pusēm, kas sevī ietver izglītojamos, izglītības iestādes, pedagogus, 

Jūrmalas pilsētas domi, tās pakļautībā esošās nodaļas un citas institūcijas.  

Pašvaldības mērķis ir veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanos Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un motivēt izglītojamos veidot 

pozitīvu attieksmi pret mācībām, kvalitatīvi apgūt zināšanas un sasniegt izcilus, rezultātus. 

Lai izglītojamie kļūtu vēl konkurētspējīgāki, nepieciešams uzlabot centralizēto un necentralizēto eksāmenu rezultātus. Kvalitatīva izglītības 

programmas īstenošana ir jānodrošina ne tikai pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības apguves posmā, bet jau pirmsskolas izglītības iestādēs ir 

jānodrošina kvalitatīva izglītības programmas īstenošana. 

Pārskata periodā vairākās aktivitātēs netika veikti paredzētie darbi pilnā apjomā: 

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

3.aktivitāte -  PII pieejamības uzlabošana. 

Paredzētie darbi līdz 2018.gadam netika izpildīti nepietiekamo resursu dēļ, aktivitāti plānots īstenot līdz 2022.gadam 
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4., 5. un 6. aktivitāte -  Pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamības uzlabošana -  aktivitāte nav izpildīta, jo pieprasījums ir lielāks nekā bija plānots. 

7. PII “Madara”  pārbūve ir sadalīta etapos prioritārā secībā, aktivitāti plānots izpildīt līdz 2022.gadam. 

8., 9.,10., 11.aktivitāte - PII “Namiņš”, PII “Mārīte”, PII “Saulīte”,  PII “Bitīte” siltināšana vai atjaunošana ir uzsākta un to īstenošana darbu prioritārā 

secībā notiek atbilstoši pieejamajam finansējumam, plānotie darbi  tiks veikti līdz 2022.gadam. 

12. aktivitāte - Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība. Izvērtējot darba prioritātes šīs aktivitātes Būvniecības 

projektu vadības nodaļa veic atbilstoši esošajiem finanšu resursiem. Aktivitātes īstenošanas laiks pagarināms līdz 2022.gadam. 

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

12. aktivitāte - Jūrmalas pilsētas pamatskola atjaunošana – aktivitāte nav īstenota, jo nav atrasts nepieciešamais finansējuma apjoms. 

16., 17. aktivitāte - Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pārbūve – aktivitāte plānotajā laikā nav izpildīta, jo ieilga 

projektu īstenošanas saskaņošanas un finansējuma piesaistes process. Aktivitātes tiks īstenotas līdz 2022.gadam.  

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.4. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

3.aktivitāte - Izglītības iestāžu pieejamības uzlabošana - Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā aktivitāte nav veikta, jo nav atrasts piemērots 

risinājuma veids. Aktivitāti plānots izpildīt līdz 2022.gadam. 

5. aktivitāte - Jūrmalas Sporta skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve – baseins – aktivitātes īstenošanas laiks paildzinājās līdz 

2020.gadam saistībā ar ierobežoto finanšu resursu pieejamību. 

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

4. aktivitāte - Alternatīvās skolas, pirmsskolas un metodiskā centra jaunas ēkas celtniecība Jūrmalā – aktivitāte nav uzsākta, jo jautājums tika izvērtēts 

kompleksi saistībā ar pilsētas izglītības infrastruktūras pilnveidi, ņemot vērā valstī noteiktā regulējuma izmaiņas. 
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5. Priekšlikumi Rīcības plāna aktualizēšanai: 

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu saskaņotības principu un to, ka jaunajai Jūrmalas pilsētas attīstības programmai 

īstenošana nosakāma ar 2023.gadu, pagarināt Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas Rīcības plāna izpildi līdz 2022.gada 31.decembrim.    

 

Saskaņā ar 2019.gada 23.maija Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.19 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā 

Nr.33 “Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums” aizstāt Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijā un rīcības plānā vārdus “Jūrmalas pilsētas 

internātpamatskola” ar vārdiem “Jūrmalas pilsētas pamatskola”. 

 

Saskaņā ar 2018. gada 14. jūnija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.292 “Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu” svītrot 

no Rīcības plāna R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi svītrot vārdus “Sākumskola “Taurenītis”. Papildināt Rīcības plāna R3.2.2.: 

“Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” ar vārdiem “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”.  

 

Saskaņā ar 2018.gada 18.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.513 “Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu” svītrot no Rīcības plāna 

vārdus “Jūrmalas vakara vidusskola”. 

 

Saskaņā ar 2019.gada 21.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.56 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijai svītrot no Rīcības plāna vārdus “Jūrmalas sākumskola “Atvase””. 

 

Saskaņā ar 2020.gada 24.septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 532 papildināt Rīcības plāna R3.2.4: Profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības pakalpojumi ar 6.punktu:  

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 

A 2020-2022 917.0 Pašvaldība, Sporta 

federācija, cits 

finansējuma avots 

Izglītības 

pārvalde, 

Sporta 

Federācija 

Rīcība 
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akadēmijas statusu un 

sagatavotu profesionālus 

futbola spēlētājus, kuri 

pārstāvēs Jūrmalas futbola 

komandu un Latvijas izlasi 

dažādās vecuma grupās. 

 

 

  

  

 Priekšlikums svītrot Rīcības plāna Rīcības virziena “R3.2.1. Kopējā sektora attīstība, pārvaldība” 8.punktu “Vilcienu satiksmes iekļaušana Jūrmalas 

sabiedriskā transporta sistēmā”, jo līdz šim nav panākta vienošanās ar pasažieru dzelzceļa satiksmes pakalpojumu sniedzēju par vilcienu sarakstu 

koordinēšanu, tāpēc saskaņā ar Rīcības plāna aktivitāti Nr.76 “Autobusu pieturvietu attīstība pie Jūrmalas dzelzceļa stacijām” iespēju robežās Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības sabiedriskās transporta kustības grafiks tiek sakoordinēts ar pasažieru vilcienu grafiku. Transporta saraksti tiek salīdzināti, un secināts, 

ka lielākā daļa autobusu laika grafiki ir salāgoti ar vilcienu pienākšanas gaitu.  

 

 Priekšlikums Rīcības plāna Rīcības virziena “R3.2.3.Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 4.punktā aizstāt vārdu “piesaiste” ar vārdiem 

“pieejamības nodrošināšana”, jo Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra viens no uzdevumiem ir nodrošināt metodisku un konsultatīvu pašvaldības 

apmaksātu speciālistu, to skaitā arī psihologa, atbalstu pašvaldības teritorijā deklarētiem izglītojamajiem, viņu vecākiem, pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamajiem un viņu vecākiem, pedagogiem un izglītības iestāžu atbalsta komandas speciālistiem. 

 

 Priekšlikums svītrot Rīcības plāna Rīcības virziena “R3.2.4.Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” 5.punktu “Jūrmalas Sporta 

centra energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve- baseins”, saskaņā ar 2020.gada 20.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr. 3 “Grozījums 

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” par centra funkciju un uzdevumu papildināšanu ar 

8.16.7.punktu - apsaimniekot peldbaseinu, Rūpniecības ielā 13, Kauguros, LV-2016.  

 

 Priekšlikums svītrot Rīcības plāna Rīcības virziena “R3.2.5.Iekļaujošās un alternatīvās izglītības pakalpojumi” 2.punktu “Alternatīvās izglītības 

attīstības centra attīstība”. Pēc iespēju izpētes par Alternatīvās izglītības attīstības centra attīstības virzieniem pārskata periodā pēc aptaujas veikšanas 

izdarīti secinājumi, ka no izglītojamo vecāku puses nav novērota interese par alternatīvās izglītības pedagoģijas piedāvājumu izglītības iestādēs, līdz ar to 

nav lietderīgi izveidot alternatīvās izglītības centru atsevišķi un īstenot šādu aktivitāti, jo nepieciešamības gadījumā ir iespējams nodrošināt alternatīvās 

izglītības iespējas izglītības iestādēs. 
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 Priekšlikums Rīcības plāna Rīcības virziena “R3.2.6. Citi izglītības pakalpojumi (profesionālās, augstākās un mūžizglītības pakalpojumi)” 1.un 

2.punktu apvienot un izteikt šādā redakcijā: 

 

1 Jūrmalas vispārizglītojošo 

skolu sadarbība ar 

augstākās izglītības 

iestādēm un augstākās 

izglītības iestādes 

piesaistes iespēju 

izvērtējums 

Sadarbības attīstība starp 

Jūrmalas vispārizglītojošām 

izglītības iestādēm, 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 

 

 Priekšlikums papildināt Rīcības plāna Rīcības virziena “R3.2.6. Citi izglītības pakalpojumi (profesionālās, augstākās un mūžizglītības 

pakalpojumi)” 2.punkta rezultātu ar vārdiem “Pēc pieprasījuma nodrošināts izglītības pakalpojums izglītības iestādēs”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


