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JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS  

2019.GADA VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

 Vadības ziņojums sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

7.3. pantā noteiktajām prasībām. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju 

veic SIA “Ernst & Young Baltic” (reģistrācijas numurs 40003593454), juridiskā adrese 

Rīgā, Muitas ielā 1A, LV–1010. 

1.Informācija par iestādi 
 

 Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) darbojas saskaņā ar 

1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām”, 2010.gada 4.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, kā arī citiem spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Autonomās funkcijas Pašvaldība veic savā vārdā likumā noteiktajos ietvaros 

Jūrmalas iedzīvotāju interesēs. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta 

pašvaldības dome, kas juridiskās personas vārdā pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 

institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu 

līdzekļu atbilstīgu izlietojumu. 

Likumā noteiktajos ietvaros un Pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā 

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) izveido Pašvaldības administrāciju, nosakot 

tās organizācijas struktūru un kompetenci. Attēlā Nr.1 ir aplūkojama Domes lēmējvaras 

struktūra, savukārt attēlā Nr.2 ir aplūkojama Domes izpildvaras struktūra. 
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Attēls Nr.1  

Jūrmalas pilsētas domes lēmējvaras struktūra 
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Attēls Nr.2 

Jūrmalas pilsētas domes izpildvaras struktūra 
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 Kā redzams 2.attēlā, Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes 

priekšsēdētāja vietnieks, Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas 

jautājumos, Domes izpilddirektors, Domes izpilddirektora vietnieks, pastāvīgo 

komiteju priekšsēdētāji, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieki atbilstoši 

Pašvaldības pārvaldes struktūrai. 

  

Domes vadības sastāvs 2019.gadā: 

Domes priekšsēdētājs – Gatis Truksnis 

Domes priekšsēdētāja vietniece – Rita Sproģe 

Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas jautājumos – Ņikita 

Ņikiforovs 

Domes izpilddirektors – Edgars Stobovs 

Domes izpilddirektora vietnieka p.i. – Arturs Grants 

 

Jūrmalas pilsētas Domes deputāti  un to pārstāvētās partijas 2019.gadā: 

Gatis Truksnis – ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības 

Rita Sproģe – ievēlēta no Zaļo un Zemnieku savienības 

Ņikita Ņikiforovs – ievēlēts no Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” 

Anita Adijāne – ievēlēta no Zaļo un Zemnieku savienības 

Andris Čuda – ievēlēts no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Guntis Grūba – ievēlēts no “Tev, Jūrmalai!”, Jaunās konservatīvās partijas 

Irēna Kausiniece – ievēlēta no Zaļo un Zemnieku savienības 

Elizabete Krivcova – ievēlēta no Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” 

Uldis Kronblūms – ievēlēts no “Tev, Jūrmalai!”, Jaunās konservatīvās partijas 

Jānis Lediņš – ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības 

Larisa Loskutova – ievēlēta no Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” 

Aivars Ozoliņš – ievēlēts no “Tev, Jūrmalai!”, Jaunās konservatīvās partijas 

Rolands Parasigs-Parasiņš – ievēlēts no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

Dace Rinķe – ievēlēta no Zaļo un Zemnieku savienības 

Mārtiņš Stulpiņš – ievēlēts no “Tev, Jūrmalai!”, Jaunās konservatīvās partijas 
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Uz 2019.gada 31.decembri Domē tika nodarbināti 308 darbinieki, tai skaitā 15 

deputāti. 2019.gadā darba tiesiskās attiecības uzsākuši 56 darbinieki, savukārt 49 

darbinieki darba tiesiskās attiecības izbeiguši. 1.tabulā attēlots Domes darbinieku 

sadalījums pēc vecuma. 

1.tabula  

Jūrmalas pilsētas domes darbinieku sadalījums pēc vecuma 

 

 

Avots: 

Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļa 

 

 Pašvaldība pilda likumā “Par pašvaldībām”, Valsts pārvaldes iekārtas likumā, 

likumā par Budžetu un finanšu vadību, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā   

noteiktās funkcijas un Pašvaldības domes padotībā atbilstoši to apstiprinātajiem 

nolikumiem darbojas šādas iestādes:

 Pašvaldības iestāde ”Veselības 

veicināšanas un sociālo pakalpojumu 

centrs” 

 Domes Labklājības pārvalde 

 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 

 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu 

vidusskola 

 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 

 Sākumskola “Taurenītis” 

 Jūrmalas valsts ģimnāzija 

 Pumpuru vidusskola 

 Jūrmalas sporta skola 

 Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola 

 Jūrmalas Kultūras centrs 

 Majoru vidusskola 

 Jūrmalas mūzikas vidusskola 

 Sākumskola “Ābelīte” 

 Jūrmalas alternatīvā skola  

 Slokas pamatskola 

 Vaivaru pamatskola 

 Jūrmalas Sporta servisa centrs 

 Jūrmalas ostas pārvalde 

 Jūrmalas mākslas skola 

 Jūrmalas centrālā bibliotēka 

 Pašvaldības iestāde “Sprīdītis” 

 Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija 

 Pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” 

 Jūrmalas pilsētas muzejs 

 Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa 

 Ķemeru pamatskola 

 Jūrmalas pilsētas pamatskola 

 Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu  

centrs 

 PII “Bitīte” 

 PII “Lācītis” 

 PII “Katrīna” 

 PII “Namiņš” 

 PII “Madara” 

 PII “Zvaniņš 

 PII “Podziņa” 

 PII “Saulīte” 

 PII “Austras koks” 

 PII “Mārīte
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  Pašvaldības funkciju (uzdevumu) realizēšanai un komercdarbības veikšanai saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likumu Dome veido kapitālsabiedrības, kurām Pašvaldība Valsts 

pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ar līgumu var deleģēt no Pašvaldības autonomajām 

funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja 

šādās kapitālsabiedrībās: 

 

 SIA “Jūrmalas slimnīca” 

 SIA “Dzintaru koncertzāle” 

 SIA “Jūrmalas gaisma” 

 SIA “Jūrmalas siltums” 

 SIA “Jūrmalas ūdens” 

 PSIA “Kauguru veselības centrs” 

 SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” 

 PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 

Pašvaldība ir pārstāvēta šādās biedrībās un nodibinājumos: 

 
 Latvijas lielo pilsētu asociācija 

 Latvijas pašvaldību mācību centrs 

 Latvijas pašvaldību savienība 

 Rīgas reģiona attīstības aģentūra 

 Partnerība laukiem un jūrai 

 Rīgas plānošanas reģions  

2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā 

2.1. Normatīvo aktu izmaiņas 

 

 2019.gadā tika veiktas izmaiņas pilsētas izpildvaras struktūrā, kas nostiprinātas Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības nolikumā. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” tika precizēta Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības izpildvaras struktūra un Jūrmalas pilsētas domes amatpersonu un pašvaldības iestāžu 

izdoto administratīvos aktu apstrīdēšanas kārtība. 

Nolikumā tika veiktas sekojošas izmaiņas: 

 Izmaiņas Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi”- ņemot vērā, ka 

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes viens no uzdevumiem ir nodrošināt 

pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ko īsteno Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un 

labiekārtošanas nodaļa, lai efektīvi pārraudzītu kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu, 

Jūrmalas pilsētas kapsētu apsaimniekotājs – Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Jūrmalas kapi”, tika iekļauta tiešā Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes 

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pārraudzībā;   

 Izmaiņas Jūrmalas ostas pārvaldē – saskaņā ar Likumu par ostām, Jūrmalas ostas  

pārvalde ir publisko tiesību subjekts, kuru izveido attiecīgās pilsētas vai novada dome. 

Ņemot vērā minēto, tika noteikts, ka Jūrmalas ostas pārvaldi koordinē Jūrmalas pilsētas 

domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa jautājumos, kas ietilpst pašvaldības 

kompetencē; 

 Izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē – pārvalde veic sociālās vides 

izpēti, nosaka problēmas, izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, 

mērķprogrammas un priekšlikumus, tāpat sniedz sociālo palīdzību ģimenēm (personām) 
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viņu pamatvajadzību nodrošināšanai. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” 

funkcija ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nokļuvušajiem 

bērniem, kas daļēji izriet no Labklājības pārvaldes noteiktajām funkcijām, līdz ar to 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Sprīdītis” tika iekļauta Labklājības pārvaldes 

pārraudzībā.  

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija saistošajiem noteikumiem 

Nr.20 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, tika veiktas izmaiņas pašvaldības izpildvaras 

struktūrshēmā, iekļaujot tajā no jauna izveidotu Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes 

struktūrvienību Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs. Iekļaujošās izglītības pakalpojumu 

sniegšanā minētā izglītības attīstības centra funkcionālā pakļautībā būs Vaivaru pamatskola un 

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, savukārt atbilstoši noteiktajām funkcijām 

Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra pakļautība nosakāma Jūrmalas pilsētas domes 

Izglītības pārvaldei. 

Jūrmalas pilsētas dome 2019.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.157 “Par izstāšanos no 

biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”. Ņemot vērā minēto, ar Jūrmalas pilsētas domes 

2019.gada 23.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 

2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, tika 

precizēts biedrību uzskaitījums, kurās ir pārstāvēta Jūrmalas pilsētas pašvaldība.  

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.25 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija 

nolikumu Nr.19 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33” 

Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums” ir izdarīti grozījumi Jūrmalas pilsētas 

internātpamatskolas nosaukumā, turpmāk - Jūrmalas pilsētas pamatskola.  

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.41 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” tika veiktas izmaiņas domes padotībā esošo 

iestāžu uzskaitījumā, svītrojot Jūrmalas vakara vidusskolu un Jūrmalas sākumskolu “Atvase”.  

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.513 “Par Jūrmalas vakara 

vidusskolas likvidēšanu” tika nolemts līdz 2019.gada 31.augustam likvidēt Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības padotībā esošo iestādi Jūrmalas vakara vidusskolu (reģistrācijas Nr. 2914901350), tās 

funkcijas pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Majoru vidusskola 

(reģistrācijas Nr. 2912901352).  

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.56 “Par Jūrmalas 

sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai” tika nolemts līdz 2019.gada 

23.augustam likvidēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo iestādi Jūrmalas sākumskolu 

“Atvase” (reģistrācijas Nr. 90001175873), tās funkcijas pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

padotībā esošajai iestādei Jūrmalas valsts ģimnāzija (reģistrācijas Nr. 90000051487).  

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41 

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” tika noteikta personas datu aizsardzības speciālista 

tiešā pakļautība izpilddirektoram, lai izpildītu Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 

2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula (stājās spēka 2018.gada 25.maijā)) 38.panta 3.punktu. 
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Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.52 

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, kas stājās spēkā ar 2020.gada 1.janvāri, tika veikti 

grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā, precizējot kapitāla daļu turētāja pārstāvja 

pienākumu veicēju.  

Saeima 2019.gada 13. jūnijā pieņēma likumu “Grozījumi Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”, saskaņā ar kuru tika  izdarīti grozījumi 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības likumā nosakot, ja pašvaldības kapitāla daļu 

turētājs ir  pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības 

izpilddirektors. Ar saistošajiem noteikumiem tika noteikts, ka pašvaldības izpilddirektors ar 

rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam 

pakļautai amatpersonai, tai skaitā tās pilsētas (novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, 

kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšana.  

2.2 Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizācija 

 

 2019.gadā četras reizes tika veikti grozījumi Domes 2013.gada 7.novembra lēmumā 

Nr.625 par Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.-2020.gadam apstiprināšanu, jo tika 

veiktas izmaiņas Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikumos kā 

Rīcības plāns un Investīciju plāns: 

 Ar Domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.60 grozīta Attīstības programmas 

2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļa “Darbības 

un pasākumi” ar jaunu g)apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” Jūrmalas pilsētas domes 

kompetencē esošo rīcību izpildei; 

 Ar Domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.112 Attīstības programmas 2.daļas 

„Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Jūrmalas 

pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” punkti 12., 13., 29., 48., 67., 68., 69., 70., 71., 

72., 94., 95., 96. un 97.punkts tika izteikts jaunā redakcijā un Attīstības programmas 2.daļas 

“Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Jūrmalas 

pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” 2.pielikums “Integrētās teritoriju investīcijas”, 

tika aizstāts ar minētā lēmuma 2.pielikumu; 

 Ar Domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 286 Attīstības programmas 2.daļas 

„Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Jūrmalas 

pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam”  punkti 12., 29., 37., 48., 66., 69., 70., 71., 72. 

un 82.punkts tika izteikti jaunā redakcijā un Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa 

un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Jūrmalas pilsētas investīciju 

plāns 2018.–2020.gadam” 2.pielikums “Integrētās teritoriju investīcijas”, tika aizstāts ar 

minētā lēmuma 2.pielikumu; 

 Ar Domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr. 662 1.1. aizstāta Attīstības 

programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) 

apakšnodaļa „Darbības un pasākumi” ar jaunu g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” 

Jūrmalas pilsētas domes kompetencē esošo rīcību izpildei un Attīstības programmas 2.daļas 

„Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas „Investīciju 

plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2017.–2019.gadam aizstāta ar jaunu Jūrmalas 

pilsētas investīciju plānu 2018.–2020.gadam. 

Dome 2019.gada 21.martā pieņēma lēmumu Nr.108 par Jūrmalas pilsētas attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu, nosakot par izstrādi atbildīgās personas, 

izveidojot vadības grupu, kā arī apstiprinot izpildes darba uzdevumu un izpildes termiņus. 
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3. Izglītības nodrošināšana pašvaldībā 
 

Izglītības jomas pārvaldība Jūrmalas pilsētā tiek īstenota saskaņā ar 2015.gada 11.jūnijā 

apstiprināto Jūrmalas izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam, kuras mērķis ir 

mērķtiecīgi un jēgpilni attīstīt izglītības iestāžu tīklu pilsētā, kā rezultātā, atbilstoši nacionālā 

līmenī definētajām nozares attīstības prioritātēm un pašvaldības vajadzībām, tiktu nodrošināti 

kvalitatīvi izglītības pakalpojumi, sekmēta cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinēta 

izmantošana un pilnveidota izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāltehniskā bāze. 

Izglītības nodrošināšanas pakalpojumus Jūrmalas pilsētā sniedz Jūrmalas pilsētas domes 

Izglītības pārvalde. Izglītības pārvaldes mērķis ir gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošinājumu izglītības ieguvei Pašvaldībā, sniegt organizatoriski un metodisku palīdzību 

Pašvaldības izglītības iestādēm izglītības programmu īstenošanā.  

Uz 2019.gada 1.septembri Jūrmalas pilsētas domes padotībā ir 28 izglītības iestādes, tajā 

skaitā speciālās izglītības iestādes  un iestādes, kas nodrošina profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmas.  

Būtiskas izmaiņas 2019.gadā ir notikušas divās Jūrmalas pilsētas mācību iestādēs – Jūrmalas 

vakara vidusskolā, kura no 2019.gada 1.septembra tika likvidēta un pievienota Majoru vidusskolai, 

kā arī sākumskolā “Atvase”, kura no 2019.gada 24.augusta tika pievienota Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijai. 

2.tabulā ir attēlots kopējais audzēkņu skaits Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs 2019.gada 

1.septembrī un skaita salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem. 

 

2.tabula 

Audzēkņu skaits Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs salīdzinājumā pa gadiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Jūrmalas pilsētas Domes Izglītības pārvalde 

 

 Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 2019.gadā palielinājās pretendentu skaits rindā uz 

vietu pamatskolas izglītības iestādēs. 3.tabulā ir attēlots to pirmsskolas izglītojamo pretendentu, 

kuri 2019.gadā neapmeklēja nevienu izglītības iestādi, skaits rindā.  
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3.tabula 

Pretendentu skaits rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Jūrmalas pilsētas Domes Izglītības pārvalde 

 

2019.gadā Domes Izglītības pārvaldē tika īstenoti vairāki projekti: 

 projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē” ar kopējo 

finansējumu 38 682 EUR, kuri izlietoti pedagogu karjeras konsultantu darba apmaksai un 

karjeras atbalsta pasākumu finansēšanai. Projektā tika iesaistīta Jūrmalas Valsts ģimnāzija, 

Slokas pamatskola, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, Pumpuru vidusskola, Majoru 

vidusskola un Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju 

karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras 

konsultanta atbalsta sistēmu; 

 projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ar kopējo finansējumu 

286 614 EUR, kuri izlietoti pedagogu darba apmaksai un izglītojošu pasākumu 

finansēšanai. Projektā tika iesaistīta Pumpuru vidusskola, Jūrmalas Valsts ģimnāzija, 

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

Lielupes pamatskola un Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola. Projekta mērķis ir 

nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un 

mācību sasniegumus; 

 projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar kopējo 

finansējumu 50 478 EUR, kuri izlietoti pedagogu darba samaksai, izglītojamo individuālo 

izglītības plānu īstenošanai. Projektā tika iesaistīta Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola 

un Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības 

sistēmas veidošanu starp Pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu 

un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku 

pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

 

Pašvaldība nodrošina audzēkņiem apgūt arī profesionālās ievirzes izglītību, kā arī interešu 

izglītību. 2019.gadā interešu izglītību Jūrmalas pilsētā nodrošināja četras izglītības iestādes: 

 Jūrmalas Mākslas skola ar 689 audzēkņiem; 

 Jūrmalas Mūzikas vidusskola ar 497 audzēkņiem; 

 Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ar 406 audzēkņiem; 
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 Jūrmalas Sporta skola ar 1656 audzēkņiem. 

 

Jūrmalas Mākslas skola īsteno 1 profesionālās ievirzes izglītības programmu un 21 

interešu izglītības programmu. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno 31 profesionālās ievirzes izglītības programmas – 

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 uzsākušas divas jaunas programmas, bet darbu neturpina piecas 

programmas.  

Jūrmalas sporta skola īsteno 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī 

apsaimnieko divas sporta bāzes Jūrmalā. 

 

Interešu izglītība Jūrmalā nodrošina izglītības piedāvājumu daudzveidību, kā arī nodrošina 

iespējas bērnu un jauniešu interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, 

lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai. 

4. Veselības aizsardzība un sociālā atbalsta sniegšana 

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem sniedz Jūrmalas 

pilsētas domes Labklājības pārvalde. Labklājības pārvalde ir domes padotībā esoša iestāde, kura 

nodrošina Pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz un organizē sociālos pakalpojumus, 

kā arī nodrošina veselības aprūpes pieejamību, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un īsteno 

sabiedrības integrāciju. Labklājības pārvaldes funkcionālā pārraudzībā atbilstoši to 

apstiprinātajiem nolikumiem ir šādas iestādes:  

 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs”; 

 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis”. 

2019.gadā Labklājības pārvalde turpināja administratīvo darbu, lai Jūrmalas pilsētai tiktu 

uzturēts Pasaules Veselības organizācijas „Veselīgā pilsēta” statuss, kurš Jūrmalas pilsētai 

piešķirts 2005.gadā. Labklājības pārvaldes speciālisti ir ieguldījuši darbu Latvijas Pašvaldību 

savienības, Veselības un Sociālo jautājumu komitejas darbā, kā arī Latvijas Lielo Pilsētu 

Asociācijā un savstarpējā sadarbībā starp Veselības un Labklājības ministrijām, lai pilnveidotu 

normatīvos aktus un paaugstinātu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.  

2019.gadā Labklājības pārvalde pārcēlās uz jaunuzceltu ēku Talsu šosejā 31 k-25, kas 

veicina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību pilsētas daļā, kur ir vislielākais 

iedzīvotāju blīvums un sociālā dienesta redzes lokā nonākušais lielākais iedzīvotāju skaits. Jaunā 

ēka ir piemērota klientiem un darbiniekiem ar īpašajām vajadzībām, telpas ir veidotas tā, lai būtu 

iespējamas individuālas sarunas ar klientiem. Atrodoties jaunajās telpās, tiek nodrošināta arī 

labāka darbinieku komunikācija starp nodaļām, jo uz jauno ēku tika pārceltas arī 7 

struktūrvienības: Sociālā darba, Sociālo pakalpojumu, Sociālās palīdzības, Veselības aprūpes, 

Finanšu un Administratīvās daļas, kā arī Sabiedrības integrācijas nodaļa, nodaļas līdz šim atradās 

3 atsevišķās vietās.  

Par pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu piešķiršanu un valsts finansētu sociālo 

pakalpojumu piešķiršanas nepieciešamību ir atbildīga Labklājības pārvaldes Sociālo pakalpojumu 

daļa. Sociālo pakalpojumu daļa profesionāli izvērtē personas individuālās vajadzības, kā arī 

pārrauga personām piešķirto pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas procesu, organizējot 

profesionālu atbalstu, un sniedz šādus pakalpojumus: 

 Aprūpe mājās – 2019.gadā pakalpojums piešķirts 118 klientiem; 
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 Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām – 

2019.gadā pakalpojums nodrošināts 29 klientiem, piešķirts 24 klientiem; 

 Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām – 

2019.gadā pakalpojums nodrošināts 79 klientiem, piešķirts 93 klientiem; 

 Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējiem- 2019.gadā pakalpojums 

piešķirts 12 klientiem; 

 Naktspatversme – 2019.gadā pakalpojums piešķirts 127 klientiem; 

 Speciālā transporta pakalpojumi – 2019.gadā pakalpojums piešķirts 136  klientiem; 

 Higiēnas centra pakalpojums- 2019.gadā pakalpojums nodrošināts 78 klientiem, piešķirts 

78 klientiem; 

 Specializētā darbnīca- 2019.gadā pakalpojums piešķirts 5 klientiem; 

 Pavadoņa pakalpojums- 2019.gadā pakalpojums piešķirts 3 klientiem; 

 Servisa dzīvokļa pakalpojums- 2019.gadā pakalpojums piešķirts 1 klientam; 

 Grupu dzīvokļa pakalpojums- 2019.gadā pakalpojums piešķirts 6 klientiem; 

 Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti- 2019.gadā pakalpojums piešķirts 246 

klientiem; 

 Dienas centrs bērniem- 2019.gadā pakalpojums piešķirts 43 klientiem; 

 Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem- pakalpojums piešķirts 120 

klientiem. 

 

2019.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu tika īstenoti 3 projekti iniciatīvas projektu 

konkursā veselības veicināšanas jomā: 

 

 Ar sportu uz veselību 2019; 

 Spēles visai ģimenei; 

 Joga ģimenēm ar bērniem. 

 

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas Veselības veicināšanas plānam 2013. - 2020.gadam tika 

realizēti veselību veicinoši pasākumi iedzīvotajiem – peldēšanas nodarbības topošajām māmiņām 

un senioriem, zīdīšanas apmācības, fizioterapeita, ergoterapeita, zobu protezēšanas un citi 

pakalpojumi. Kopā 2019.gadā veselības veicinoši pakalpojumi tika piešķirti 1 265 klientiem. 

2019.gadā ar Pašvaldības līdzfinansējumu tika īstenoti 9 projekti iniciatīvas projektu 

konkursā sabiedrības integrācijas jomā: 

 Biedrības VS Relami projekts; 

 Latvijas Neredzīgo biedrības projekts; 

 Fonds- Jūrmala cilvēkam projekts; 

 Latvijas Politiski represēto apvienības projekts; 

 Es runāju latviski- 2020; 

 Masļeņica; 

 Jūrmalas Pensionāru biedrības projekts; 

 Baltu saules kalendāra uguns rituāli; 

 Semināri “No sirds un sirdi”. 

 

Ņemot vērā, ka 2019.gadā sociālā situācija valstī kopumā un arī Pašvaldībā ir uzlabojusies 

un turpina uzlaboties, pārskata gadā Labklājības pārvalde nesaskārās ar iespējamiem riskiem par 

būtisku klientu palielināšanos, kuri kvalificējas pabalstu un pakalpojumu mērķgrupām.  

 



 

 

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 

 

5. Attīstības projekti 

Jūrmalas pilsēta attīstās, lietojot līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības principus. Jūrmalas 

līdzsvarotas attīstības pamatā ir sabalansēta sociālā, ekonomiskā un vides attīstība, kuras mērķis ir 

nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi veselīgā pilsētā. Tā balstās uz ekonomisko, ekoloģisko un 

sociālo sistēmu veselību un harmoniju, vides un tautsaimniecības līdzsvaru un dabas resursu 

saglabāšanu. Pārskata gadā Jūrmalas pilsētā tika pabeigti šādi projekti: 

 
 Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts 

“Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai”; 

 Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekts “Nacionālas 

nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas 

pašvaldībā 2019.gadā”; 

 Eiropas savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās 

partnerības projekts “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu 

uzņēmējdarbības sekmēšanai”; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 

1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā 

līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekts “Jūrmalas 

jauniešu informācijas tīkls”. 

2019.gadā nozīmīgākās īstenotās aktivitātes Jūrmalas pilsētas Attīstības 

programmas 2014. - 2020.gada Investīciju plāna ietvaros ir šādas:  

 

 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, 

kuras īstenošanas rezultātā ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (ārsienu 

un augšējā pārseguma siltināšana, veco koka un metāla durvju nomaiņa uz jauniem, 

blīviem logiem un durvīm, apkures sistēmas nomaiņa un elektrointalācijas un 

apgaismojuma nomaiņa), lai samazinātu siltuma zudumu ēkā, uzlabotu izglītības iestādes 

infrastruktūras kvalitāti un uzlabotu ēkas vizuālo izskatu. Kopējās izmaksas 

bija 1 098 438.96 EUR, t.sk. ERAF finansējums 532 045.99 EUR un valsts budžeta 

dotācija 83 031.09 EUR apmērā; 

 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas) energoefektivitātes 

paaugstināšana”, kuras īstenošanas rezultātā ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi (ēkas ārsienu, cokolu, aiļu un augšējā pārseguma (jumta plaknes) siltināšana), lai 

samazinātu siltuma zudumus ēkā, uzlabotu vides kvalitāti, komforta līmeni un ēkas vizuālo 

izskatu. Kopējās izmaksas bija 172 143.02 EUR, t.sk. ERAF finansējums 78 773.39 EUR 

un valsts budžeta dotācija 9 865.36 EUR apmērā;  

 “Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums” 

projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu 

piekrastē” ietvaros, ar kuru atjaunots vēsturiskā Mellužu parka estrādes komplekss un 

gliemežvāka formas brīvdabas koncertestrāde. Koka estrāde ir atjaunota, saglabājot tās 

oriģinālo veidolu, skatītāju sēdvietu izvietojums (625 sēdvietas) ir veidots atbilstīgi 

vēsturiskajam koncertdārza iekārtojumam. Pie estrādes ēkas ir atjaunotas vēsturiskās 

vīteņaugu sienas un uzstādīti karogu masti. Estrādes kompleksā ietilpstošais bārs jeb Piena 

paviljons tā sliktā tehniskā stāvokļa dēļ tika nojaukts un tā vietā, ņemot par pamatu 

paviljona vēsturisko veidolu, ir uzcelta jauna ēka. Tā ir papildināta ar koka treļļu 

konstrukcijām, kas veido nojumi un daļēji pilda skaņas izolācijas funkciju. Estrādes 

kompleksa teritorijā ir izbūvēts jauns gājēju celiņu tīkls, velosipēdu statīvi, ierīkoti 

apstādījumi un apgaismojums visai teritorijai (skatītāju sēdvietas, skatuves pakāpienus un 
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koku lapotnes). Kopējās izmaksas bija 2 221 774.69 EUR, t.sk. ERAF 

finansējums 1 365 801.44 EUR un valsts budžeta dotācija 117 556.94 EUR apmērā. 

6. Pasākumi kultūras un sporta jomā 

Kultūras pasākumu īstenošanu Jūrmalas pilsētā veic Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa. 

Nodaļas mērķis ir koordinēt kultūrpolitikas īstenošanu Jūrmalā, veicināt līdzsvarotu kultūras un 

mākslas nozaru jaunrades attīstību, sekmēt kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma 

saglabāšanu, veicināt piederību Jūrmalas un Latvijas kultūras telpai, veidojot Jūrmalā kvalitatīvu 

un uz radošumu balstītu kultūrvidi.  

Nodaļas funkcionālā pārraudzībā ir šādas Pašvaldības iestādes: 

 Jūrmalas Kultūras centrs ar tās struktūrvienībām; 

 Jūrmalas pilsētas muzejs ar tās struktūrvienībām; 

 Jūrmalas centrālā bibliotēka ar tās struktūrvienībām. 

 

2019.gadā Kultūras nodaļas lielākie organizētie kultūras pasākumi bija: 

 Kūrorta svētki ar 20 000 apmeklētājiem; 

 Līgo svētki ar 8 000 apmeklētājiem; 

 Jomas ielas svētki un festivāls “Soļi Smiltīs” ar 15 000 apmeklētājiem; 

 Starptautiskā mākslas biennāle Marīna 2019 ar 20 033 apmeklētājiem; 

 Nakts ekspedīcija bērniem “Nestāsti pasaciņas” ar 16 000 apmeklētājiem; 

 Kauguru svētki ar 10 000 apmeklētājiem. 

  

Kopā Jūrmalas pilsētā 2019.gadā notikuši 854 pasākumi. Kā nozīmīgs notikums 

atzīmējams Mellužu parka estrādes kompleksa atklāšana pēc restaurācijas. 

Jūrmalas kultūras centrs ir Domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir rūpēties 

par kultūru, nodrošināt Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un 

Jūrmalas kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un 

plānošanu Jūrmalas pilsētā.  

Jūrmalas kultūras centrs veido gan atvērta, gan slēgta tipa pasākumus, nodrošinot kultūras 

pieejamību plašai auditorijai – dažādām vecuma grupām, gan Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, gan 

pilsētas viesiem. Lielākā daļa veidoto pasākumu ir bezmaksas, kas rada iespējas ikvienam kultūras 

procesā ieinteresētajam saņemt kvalitatīvus kultūras pakalpojumus.  

Saskaņā ar apstiprināto maksas cenrādi, Jūrmalas kultūras centrs piedāvā telpu un 

profesionālā aprīkojuma nomas pakalpojumus, kā arī tirdzniecības vietu nomu pasākumu laikā.  

2019.gadā Jūrmalas Kultūras centrā, tā struktūrvienībās, kā arī Bulduru Izstāžu namā, 

darbojās 25 dažādu paaudžu (bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes un senioru) amatiermākslas jeb 

radošie kolektīvi, kas kopā apvieno ap 750 dalībniekus. 

2019.gadā Jūrmalas Kultūras centrs un tā struktūrvienības kopā organizēja 279 pasākumus, 

kurus apmeklējuši 115 833 apmeklētāju. 

Jūrmalas pilsētas muzejs un tā filiāles ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša 

iestāde, materiālās un garīgās kultūras vērtību krātuve par Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās 

apkārtnes vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Muzeja galvenais uzdevums ir vākt, 

glabāt, pētīt un popularizēt garīgās un materiālās kultūras vērtības par Jūrmalas pilsētas un tās 

tuvākās apkārtnes vēsturi, īpašu uzmanību veltot Jūrmalas pilsētas savdabībai- Rīgas Jūrmalas un 

Ķemeru kūrortu pētniecībai un popularizēšanai, kā arī turpināt zemūdens kultūrvēsturiskā 

mantojuma pētīšanu un saglabāšanu Latvijā.  
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2019.gadā kopējais apmeklētāju skaits Jūrmalas pilsētas muzejā un tā filiālēs ir pārsniedzis 

75 tūkstoti apmeklētājus, kas ir lielākais pēdējās desmitgades apmeklētāju skaits. Ievērojamais 

apmeklētāju skaita pieaugums skaidrojams ar muzeja daudzveidīgo piedāvājumu, kā arī ar 

pasākumu kvalitāti.  

2019.gadā tika izstrādāts projekts “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un 

zvejas kuģa atjaunošana", kuru atbalstīja Lauku atbalsta dienests Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda pasākuma īstenošanai, kas veicinās Jūrmalas brīvdabas muzeja pieejamību. 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kuģu vraku nojumi un atjaunot zvejas kuģi “Undīne”, kurš 

kopš 2017.gada ir demontēts. Saglabātie un apmeklētājiem pieejamie vēsturiskie priekšmeti 

veicinās muzeja popularitāti un tūristu interesi. 

Jūrmalas centrālā bibliotēka ir Pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, 

kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic 

pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, 

sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās 

informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

Pārskata gadā Jūrmalas bibliotēkai piešķirts finansējums 25 000 EUR 

 apmērā, jaunu grāmatu iegādei, kas ļāva iegādāties 2 388 eksemplāru jaunu grāmatu. 

Pārskata gadā bibliotēkā ir reģistrēti 11 977 lietotāji un izsniegtas 510 898 grāmatas. 

2019.gadā Jūrmalas centrālā bibliotēka kopā organizējusi 476 dažādus tematiskos 

pasākumus un literatūras izstādes.  

Sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu Jūrmalas pilsētā nodrošina Jūrmalas Sporta 

servisa centrs, kas ir Domes izveidota Pašvaldības padotībā esoša iestāde, kas ir tieši pakļauta 

pašvaldības izpilddirektoram. Centra mērķis ir plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības politiku 

sporta jomā, veicināt sporta attīstību, aktīvo atpūtu un veselīga dzīvesveida sekmēšanu pašvaldībā, 

sniegt organizatorisku palīdzību pašvaldības sporta izglītības programmu īstenošanā, nodrošināt 

pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta 

projektus. 

2019.gadā Jūrmalas pilsētā norisinājušies 5 starptautiska mēroga sporta pasākumi, 1 

nacionāla mēroga sporta pasākums un 8 pašvaldības mēroga sporta pasākumi.  

7. Nodokļi un nodevas Jūrmalas pilsētā 

 Būtisku pašvaldības ieņēmumu daļu veido ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, kas 

Pašvaldības budžetā nonāk 100% apmērā. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pants 

dod Pašvaldībai tiesības saistošajos noteikumos noteikt nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3% 

no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Dome ir saglabājusi 2012.gadā pieņemto nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību nodokļu maksātāju kategorijām par Jūrmalas 

pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu. 

Uz 2019.gada 31.decembri Jūrmalas pilsētā reģistrēti 28 748 nodokļu maksātāji, no 

kuriem 6 928 ir reģistrēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un 66 151 nekustamā īpašuma 

nodokļa objekti. Ieņēmumi Pašvaldības budžetā no nekustamā īpašuma nodokļa 2019.gadā bija 

9 005 909 EUR.  

Kopš 1996.gada Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā vasaras sezonā ir spēkā 

iebraukšanas maksa. Šāda kārtība palīdz regulēt tranzīta transporta plūsmu pilsētā, lai saudzētu 

vidi un nodrošinātu patīkamāku vidi iedzīvotājiem. 
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2017.gadā Jūrmalas pilsēta uzsāka iebraukšanas kārtības modernizāciju, atvieglojot 

ilgtermiņa caurlaižu iegādes un izsniegšanas procesu. Caurlaides šobrīd iedzīvotājiem un pilsētas 

viesiem tiek nodrošinātas elektroniskā formātā, piedāvājot tās iegādāties gan ar portāla 

www.jurmala.lv starpniecību, gan izmantojot dažādas mobilās aplikācijas.  

Pašvaldības ieņēmumi 2019.gadā no iebraukšanas nodevas maksas iekasēšana bija 

2 809 170 EUR. Kopā izsniegtas 1 220 437 iebraukšanas caurlaides, tai skaitā 1 153 944 vienas 

dienas caurlaide.  

8. Sabiedriskā kārtība Jūrmalas pilsētā 

Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā atbild Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. 

Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt 

personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no 

noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.  

Nodrošinot sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā privātpersonu 

rīkotajos kultūras un sporta pasākumos, t.sk. uz ūdens, ar 2019.gada 21.februāri aktualizēti un 

apstiprināti Jūrmalas pilsētas pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumi. Ar 2019.gada 

21.februāra Domes lēmumu Nr.74 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas 

pakalpojumiem” atcelta maksa par pakalpojumu – personas atskurbināšanas nodrošināšana no 

alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā. Gada laikā noslēgti seši maksas pakalpojumu līgumi un 

izrakstīti 87 rēķini par personas atskurbināšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli 

ierīkotā telpā. 

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas Pašvaldībā vienotu, precīzu, savlaicīgu un normatīvajiem 

aktiem atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, 2019.gadā tika apstiprinātas jaunas grāmatvedības 

uzskaites instrukcijas.  

2019.gadā pašvaldības policijas darbinieki apkalpojuši un izbraukuši uz 4697 iedzīvotāju 

izsaukumiem, izskatījuši 12332 iesniegumus un sūdzības, konstatējuši 42252 administratīvos 

pārkāpumus, speciāli ierīkotās telpās atskurbšanai no alkohola reibuma ievietotas 684 personas. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības glābšanas dienesta darbinieki pludmalē sniedza medicīnisko 

palīdzību 114 personām, 59 bērniem, kuri peldējās bez vecāku uzraudzības, atrada 70 bērnus 

atstātus bez uzraudzības.  

9. Jūrmalas pilsētas budžets 

2018.gada 18.decembrī Dome vienbalsīgi apstiprināja konsolidēto budžetu 2019.gadam, kas 

sastādīja 108,92 miljonus EUR.  

Pārskata gada budžets tika veidots, lai Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem saglabātu plašāko 

sociālā atbalsta sistēmu valstī un nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa slogu. 

Jūrmalas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem tika saglabāts atvieglojums nekustamā īpašuma 

nodoklim par zemi 90% apmērā.  

2019.gadā 1,5 miljoni EUR tika novirzīti, lai Pašvaldības skolās un bērnudārzos tiktu 

nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Visiem jūrmalniekiem ar “Jūrmalas iedzīvotāja karti” bija 

pieejams bezmaksas pilsētas sabiedriskais transports, kam budžetā tika paredzēti 2,3 miljoni EUR. 

Trešo gadu pēc kārtas Jūrmalas pilsētas pensionāriem tika piešķirts 50 EUR pabalsts zāļu iegādei 

un ārstniecības pakalpojumu saņemšanai.  

 

http://www.jurmala.lv/
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10. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem 

iestāde saskaras 

Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir 

stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina 

ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un 

līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pašvaldība seko līdzi un izvērtē situāciju. 

Pašlaik Pašvaldība vēl nespēj aplēst ietekmi uz Pašvaldības budžeta izpildi. Pašvaldības vadība 

uzskata, ka spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir 

pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Pašvaldības 

darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. 

 

 

 
Priekšsēdētājs    (paraksts*)     G.Truksnis 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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