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JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS  

2020. GADA VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 

Vadības ziņojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 7.3. pantā noteiktajām 

prasībām. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.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.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/266508-jurmalas-pilsetas-pasvaldibas-nolikums
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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 2020.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 2020.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 Riņķe – ievēlēta no Zaļo un Zemnieku savienības 

Mārtiņš Stulpiņš – ievēlēts no “Tev, Jūrmalai!”, Jaunās konservatīvās partijas 
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Uz 2020.gada 31.decembri Domē tika nodarbināti 309 darbinieki, tai skaitā 15 deputāti. 

2020.gadā darba tiesiskās attiecības uzsākuši 40 darbinieki, savukārt 33 darbinieki darba tiesiskās 

attiecības izbeiguši. 1.tabulā attēlots Domes darbinieku sadalījums pēc vecuma. 

 

    1.tabula 

Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 

 

 
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: 

 Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa 

 Pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” 

 Jūrmalas ostas pārvalde 

 Domes Labklājības pārvalde 

 Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija 

 Pašvaldības iestāde sociālo pakalpojumu 

centrs “Kauguri” 

 Pašvaldības iestāde ”Veselības 

veicināšanas un sociālo pakalpojumu 

centrs” 

 Jūrmalas centrālā bibliotēka 

 Jūrmalas Kultūras centrs 

 Jūrmalas pilsētas muzejs 

 Jūrmalas Sporta servisa centrs 

 Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu  centrs 

 Jūrmalas mākslas skola 

 Jūrmalas mūzikas vidusskola 

 Jūrmalas sporta skola 

 Jūrmalas Futbola skola 

 Sākumskola “Ābelīte” 

 Jūrmalas alternatīvā skola  

 Jūrmalas pilsētas pamatskola 

 Ķemeru pamatskola 

 Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola 

 Slokas pamatskola 

 Vaivaru pamatskola 

 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 

 Jūrmalas valsts ģimnāzija 

 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 

 Majoru vidusskola 

 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 

 Pumpuru vidusskola 

 PII “Austras koks” 

 PII “Bitīte” 

 PII “Katrīna” 

 PII “Lācītis” 
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 PII “Madara” 

 PII “Mārīte” 

 PII “Namiņš” 

 PII “Podziņa” 

 PII “Saulīte” 

 PII “Taurenītis” 

 PII “Zvaniņš 

 

 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 “Dzintaru koncertzāle” 

 PSIA “Kauguru veselības centrs” 

 SIA “Jūrmalas gaisma” 

 SIA “Jūrmalas siltums” 

 SIA “Jūrmalas slimnīca” 

 SIA “Jūrmalas ūdens” 

 PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 

 SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” 

 

Pašvaldība ir pārstāvēta šādās biedrībās un nodibinājumos: 

 
 Latvijas lielo pilsētu asociācija 

 Latvijas pašvaldību mācību centrs 

 Latvijas pašvaldību savienība 

 Partnerība laukiem un jūrai 

2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā 

2.1. Normatīvo aktu izmaiņas 

Saistošo noteikumu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu un 

pārbaudi veic Administratīvi juridiskās pārvalde savas kompetences ietvaros.  

2020.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tika veiktas sekojošas vairākas normatīvo aktu izmaiņas, 

kas regulē iestādes pamatdarbību: 

1) 2020.gada 27.augustā ar Jūrmalas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Grozījumi 

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

pilsētas pašvaldības nolikums”” tika nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

padotībā esošo izglītības iestādi sākumskolu “Taurenītis” par Jūrmalas pirmsskolas izglītības 

iestādi “Taurenītis”, līdz ar to tika izdarīts grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā, 

precizējot izpildvaras struktūrshēmu atbilstoši iepriekš minētajiem dokumentiem; 

 

2) 2020.gada 29.oktobrī ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.28 

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

“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” tika precizēta un papildināta Jūrmalas pilsētas 

domes iestāžu un izpildvaras struktūrshēma ņemot vērā sekojošus precizējumus:    

I. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.532 “Par 

profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” 
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reorganizāciju un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas 

Futbola skola” dibināšanu” tika nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

padotībā esošo profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi “Jūrmalas Sporta skola” 

un dibināt profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi “Jūrmalas Futbola skola”. 

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 24.septembrī apstiprināja Jūrmalas pilsētas domes 

nolikumu Nr.27 “Jūrmalas Futbola skolas nolikums”, kas stājās spēkā 2020.gada 

30.oktobrī. Jāmin, ka Jūrmalas Sporta skolas īstenotās profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas: profesionālās ievirzes programma futbolā, un interešu 

izglītības programmas futbolā ar 2021.gada 4.janvāri tiek nodotas īstenošanai 

Jūrmalas Futbola skolai. 

II. Ar 2020.gada 18.jūnijā tika apstiprināts  nolikums Nr.17 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 

nolikums”, līdz ar to bija nepieciešams precizēt Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 

nosaukumu. 

III. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tika mainīts iestādes nosaukums no Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi 

“Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”, kur ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 

24.septembra lēmumu Nr.459 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” (turpmāk – Lēmums) tika 

nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi, Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības iestādi “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” 

un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Sprīdītis”, nosakot, ka Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības iestāde “Sprīdītis” daļēji ir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes 

un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs” Lēmumā noteikto tiesību, saistību un funkciju pārņēmēja. 

IV. Ar šo saistošo noteikumu apstiprināšanu un saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta 

ceturto daļu, lai nodrošinātu efektīvu administratīvo resursu izmantošanu un 

operatīvāk veiktu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai iedalītā zvejas rīku limita sadali 

privātpersonām, Jūrmalas pilsētas dome ir izveidojusi Jūrmalas pilsētas domes 

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisiju, kura izskatīs personu iesniegumus un 

citus ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu saistītus jautājumus un pieņems lēmumus 

par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību un zvejas rīku limitu piešķiršanu. Papildus tam, 

Jūrmalas pilsētas dome ir apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas domes nolikumu 

“Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”, līdz ar to bija nepieciešams 

izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos, papildinot Jūrmalas pilsētas domes 

izveidoto komisiju sarakstu un lēmējvaras struktūrshēmu; 

 

3) 2020.gada 23.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.156 “Par Jūrmalas pilsētas 

Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas nodošanu izglītības 

iestādei “Sākumskola “Ābelīte””, kurā veikti grozījumi nosakot Jūrmalas pilsētas Lielupes 

pamatskolas licencētās pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 

01011111) un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (izglītības programmas 

kods 01011121) nodošanu īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei 
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Sākumskola “Ābelīte”. Tika nolemts, ka minēto izglītības programmu īstenošana Jūrmalas 

pilsētas Lielupes pamatskolā tiek pārtraukta ar 2020.gada 31.augustu;  

 

4) 2020.gada 23.jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.333 “Par izglītības iestādes 

“Sākumskola „Ābelīte”” pamatizglītības programmas īstenošanas nodošanu izglītības 

iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un izglītības iestādes “Sākumskola 

“Ābelīte”” kurā tika nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo 

izglītības iestādi “Sākumskola “Ābelīte”” par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi 

“Ābelīte”. Kā arī noteikt, ka “Sākumskolas “Ābelīte”” īstenoto pamatizglītības programmu 

“Pamatizglītības 1.posma (1.- 4.klase) mazākumtautību programma” (izglītības programmas 

kods 11011121, licence Nr.V-4440) īstenošanas funkcijas un pedagogus, kas nodrošina 

minētās programmas mācību satura īstenošanu, pārņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

padotībā esošā Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola; 

 

5) 2020.gada 24.septembra lēmums Nr.448 “Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas 

pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas Lielupes 

pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola””, reorganizējot Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes “Jūrmalas Alternatīvā skola” un “Jūrmalas 

pilsētas Lielupes pamatskola”, nodibinot Jūrmalas pašvaldības padotībā esošu izglītības 

iestādi “Jūrmalas Aspazijas pamatskola”. 

2.2.  Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizācija 

Jūrmalas pilsētas attīstību veido pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju iniciatīva, darbība un 

rīcība. Jūrmalas pilsētas plānošanas pamatā ir ilgtermiņa mērķi, kas noteikti Jūrmalas pilsētas 

ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam un vidēja termiņa mērķi un prioritātes, kas noteiktas 

Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam, kurai ar 2020.gada 18.jūnija Jūrmalas 

pilsētas domes lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā 

Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”” ir noteikts 

darbības termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim.  

Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un koordināciju, kā arī to īstenošanas 

uzraudzību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas metodiskajiem noteikumiem, Domē veic Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 

nodaļa. Savukārt, par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, to uzraudzību un īstenošanu 

atbild Domes Pilsētplānošanas nodaļa. Vienlaikus, Domē tiek izstrādāti un īstenoti dažādu nozaru 

attīstības plānošanas dokumenti, kuru ieviešanu veic atbilstošās nozares struktūrvienības, kas katru 

gadu sniedz atskaiti uzraudzības ziņojuma formā un, savukārt to izpildes kontroli atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām veic Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa.   

2020.gadā divas reizes veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā 

Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”. Pirmie 

grozījumi veikti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi 

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas 

Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, lai noteiktu Jūrmalas pilsētas 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, kā arī lai 
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veiktu izmaiņas Investīciju plānā. Precizējumi tika veikti Investīciju plānā esošajām aktivitātēm, 

precizējot sagaidāmos rezultātus. Pakārtoti tam, tika precizēts arī Investīciju plāna pielikums 

“Integrētās teritoriju investīcijas”, precizējot tajā projekta plānoto darbību sagaidāmos rezultātus un 

aktivitāšu pamatojumus. 2020.gada 22.decembrī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.861 

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas 

pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”” tika veikti otrie grozījumi, 

kur 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” un 

aizstāta Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” 

h) apakšnodaļas “Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2020.–2022.gadam ar jaunu 

Jūrmalas pilsētas Investīciju plānu 2021.-2023.gadam, tajā skaitā, precizējot arī dokumentu 

“Integrētās teritorijas investīcijas”, veicot tajā izmaiņas finansējuma un projekta realizācijas termiņa 

sadaļās. 

Vienlaicīgi, ar Attīstības programmas termiņa pagarinājumu, arī visiem nozaru plānošanas 

dokumentiem, termiņš tika pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim: 

 Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, kas apstiprināts ar 

Domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas 

pilsētai 2013.-2020.gadamapstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 

29.oktobra Domes lēmumu Nr.566 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 

30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-

2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”; 

 Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018. – 2020.gadam, kas apstiprināts ar 

Domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības 

rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 

29.oktobra Domes lēmumu Nr.541 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 

26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 

2020.gadam apstiprināšanu”; 

 Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2020.gadam, kas apstiprināts 

ar Domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas 

attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 

29.oktobra Domes lēmumu Nr.562 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 

15.februāra lēmumā Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 

2018.-2020.gadam apstiprināšanu”; 

 Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.-2020.gadam, kas apstiprināts ar 

Domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības 

plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 

29.oktobra Domes lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 

12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-

2020.gadam apstiprināšanu”; 

 Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Domes 

2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 

2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra 

Domes lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā 
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Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” 

un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma 

apstiprināšanu”; 

 Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2013.–2020.gadam, kas 

apstiprināta ar Domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas 

ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu” un kurā 

veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra Domes lēmumu Nr.542 “Par grozījumiem 

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas 

ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”; 

 Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāns 2015.-

2020.gadam, kas apstiprināts ar Domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.306 “Par 

Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-

2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 26.novembrī Domes 

lēmumu Nr.640 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 

“Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-

2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā 

ziņojuma uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”; 

 2020.gadā tika uzsākts darbs pie Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības 

plāna, kas apstiprināts ar Domes  2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.308 “Par Jūrmalas 

pilsētas ūdens resursu aizsardzības” termiņa pagarinājuma, bet grozījumi tika veikta ar 

2021.gada 25.februāra Domes lēmumu Nr.59 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 

2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzība 

rīcības plāna apstiprināšanu”. 

Visiem augstāk minētiem nozaru plānošanas dokumentiem un arī Attīstības programmai, 

2020.gadā tika veikti Uzraudzības ziņojumi. 

Papildus tam, 2020.gadā tika pieņemts Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 

2020. - 2026.gadam (2020.gada 23.aprīļa Domes lēmums Nr.152  “Par Jūrmalas pilsētas sporta un 

aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026.gadam apstiprināšanu”), kas nosaka sporta un aktīvās 

atpūtas jomas attīstību Jūrmalas pilsētā. 

2020.gadā tika turpināts darbs pie jaunās Jūrmalas pilsētas pašvaldības attīstības programmas 

2023.-2029.gadam (turpmāk – Attīstības programma 2023.-2029.gadam) izstrādes. 2020.gada 

18.jūnijā ar lēmumu Nr.263 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā 

Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

tika veikti grozījumi precizējot grozījumus lēmuma nosaukumā - Jūrmalas pilsētas attīstības 

programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu. 

Saistībā ar Attīstības programmas 2023.-2029. gadam sagatavošanās posmu tika veikti vairāki 

izstrādes uzsākšanas darbi. Tika sagatavots darba plāns, laika grafiks Attīstības programmas 2023.-

2029.gadam izstrādei, izveidotas 6 (sešas) tematiskās darba grupas (1.Atvērta un gudra pārvaldība, 

2.Izglītības kvalitāte un vadība, 3.Kūrortpilsētas konkurētspēja Ziemeļeiropā, 4. Kultūra un sports 

sabiedrības attīstībai, 5. Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai, 6. Pilsētas vide un kvalitatīva 

dzīvesvieta)   noteikti to vadītāji un izstrādātas darba metodes, kas apstiprinātas Darba un Vadības 

grupā. Papildus tam, veikta sabiedrības iesaiste procesā, izstrādājot iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas 
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anketas un tās publicējot, sniedzot iespēju iedzīvotājiem izteikt savu viedokli un pēc tam veicot 

aptaujas rezultātu apkopojumu. Tika sniegta iespēja iedzīvotājiem pieteikties dalībai uz kādu no 

izveidotajām sešām darba grupām. Saskaņā ar valstī noteiktiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-

19 tematisko darba grupu darba uzsākšana tika apturēta uz laiku. 

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, kurā veikti grozījumi ar 

2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-

2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam 

uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 

2022.gada 31.decembrim. Tās 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 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 2020.gada 1.septembri Domes padotībā bija 26 izglītības iestādes, tajā skaitā speciālās 

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

programmas. Interešu izglītību iegūst 262 interešu izglītības programmās. Izglītojamo skaits 

izglītības iestādēs uz 2020. gada 1. septembri sastādīja 6463 cilvēku. Jūrmalā deklarēto bērnu skaits, 

kas apgūst izglītību citās pašvaldībās ir 1584. 

Būtiskas izmaiņas 2020. gadā ir notikušas vienā Jūrmalas pilsētas mācību iestādē - sākumskola 

“Taurenītis” tika  reorganizēta par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis”, bet par  

sākumskolas “Ābelīte” reorganizāciju par pirmsskolas izglītības iestādi “Ābelīte” tika pieņemts 

lēmums par reorganizācijas uzsākšanu. Reorganizējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošās 

izglītības iestādes “Jūrmalas Alternatīvā skola” un “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” tika 

pieņemts lēmums nodibināt Jūrmalas pašvaldības padotībā esošu izglītības iestādi “Jūrmalas 

Aspazijas pamatskola. 2020.gadā pieņemts  Kā arī 2020.gadā tika nodibināta Jūrmalas Futbola skola. 
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2.tabula 

Audzēkņu skaits Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs salīdzinājumā pa gadiem 

 

 
Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 2020.gadā palielinājās pretendentu skaits rindā uz vietu 

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

2020.gadā neapmeklēja nevienu izglītības iestādi, skaits rindā.  

 

3.tabula 

Pretendentu skaits rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē mācību gada sākumā 

 
 

Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde 
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2020.gadā Domes Izglītības pārvaldē tika īstenoti vairāki projekti: 

 projekts: “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 

8.3.2.2/16/I/001). Piedalās 7 skolas: Pumpuru vidusskola, Majoru vidusskola, Jūrmalas Valsts 

ģimnāzija, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, Vaivaru pamatskola, Jūrmalas Alternatīvā 

skola, Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola. Skolās nodrošināts individuāls atbalsts 

talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām.  

 projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

Piedalās Pumpuru vidusskola, Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola un Jūrmalas pilsētas 

Jaundubultu vidusskola. Šajās skolās tiek nodrošināts atbalsts izglītojamajiem pēc katram 

izglītojamajam izstrādāta individuālā plāna. 

 projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”. 

Piedalās Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola un Slokas 

pamatskola. 

2020.gadā izglītības iestāžu īstenotie projekti: 

Izglītības 

iestāde 

Ekoskolas 

statuss – 

Zaļais 

karogs 

 

Ekoskolas 

sertifikāts 

 

Īstenotie projekti 2020. gadā 

Sākumskola 

“Ābelīte” 

 

  ESF projekts ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” ietvaros 

sākumskolā “Ābelīte” tiek īstenots pasākumu kopums 

izglītojamajiem par fizisko aktivitāšu nozīmi sirds un 

asinsvadu slimību profilaksē. Projektā piedalījās 1-

4.klases izglītojamie. 

Jūrmalas 

alternatīvā 

skola  

 

  Tiek turpināts darbs ESF projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” STEM un vides jomā 1.-3.klašu skolēniem. 

Projekta ietvaros tiek sniegtas individuālās 

konsultācijas matemātikā un dabas zinībās, 

organizētas mācību ekskursijas, īstenota interešu 

izglītības programma “Robotika”. 

 

„Nordplus Junior” programmas projekts „Nordplus 

Jauniešu mobilitātes projekts”/ „Nordplus Junior 

mobility project” - skola ir projekta vadošajais 

partneris, projekta partneris ir alternatīvās izglītības 

iestāde Norlights Montessori School (Norvēģija). 
Projekta kopējās izmaksas ir 17 310,00 EUR. Projekta 

īstenošana no 2019.gada 1.augusta līdz 2020.gada 

31.martam. 

Jūrmalas 

pilsētas 

pamatskola 

  Dalība ES programmas “Erasmus+” apmācību 

programmās.  
Skola turpina realizēt EK finansētās programmas 

“Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un 

„Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem 

vispārējās izglītības iestādēs”. 
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Ķemeru 

pamatskola 

 

  ESF finansētais projekts “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Jūrmalā”, kurā iesaistīta skolas māsa un 

sākumskolas skolēni. Projektu vada Jūrmalas pilsētas 

Labklājības pārvalde un nodibinājums “Fonds – 

Jūrmala cilvēkam”. Projekts sekmē bērnu izpratnes 

padziļināšanu par veselīga dzīvesveida nozīmi un 

paradumu maiņu veselības stiprināšanā un 

saglabāšanā. 

Jūrmalas 

pilsētas 

Lielupes 

pamatskola 

 

  Turpina darbību projektā SAM 8.3.2.2. („Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”)  

E-twinning, „Kultūras kaste”. 2020. gadā skola ņēma 

dalību British Council un RIIMC projektā “Darīt 

kopā”. Projekti bez finanšu līdzekļiem.  

Slokas 

pamatskola 

 

 
 Skola turpina dalību ESF projektā “PuMPuRs” 

Izglītības iestādē projekta darbs novērš neattaisnotus 

mācību kavējumus un palīdz tiem, kuriem ir grūtības 

mācību priekšmetu apguvē. Projekts tiks īstenots līdz 

2022. gada decembrim.  

Skola turpina realizēt EK finansētās programmas 

“Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un 

„Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem 

vispārējās izglītības iestādēs”. 

Skola noslēdza dalību ESF projektā Nr. 

8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. Karjeras izglītības 

speciālists organizēja karjeras attīstības atbalsta 

pasākumus – konkursus „ Mans hobijs – ceļš pa 

karjeras kāpnēm”, „Iepazīsti profesiju daudzveidību 

tirdzniecības centrā”.  

Vaivaru 

pamatskola 

 

 
 

Turpināja Erasmus+ starpskolu stratēģiskās 

partnerības aktivitāti PACTES („Parcours Ambition et 

Citoyenneté sur les Territoires Européens”/”Ceļā uz 

apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas 

reģionos”). Projekta mērķis ir atbalstīt inovatīvas 

prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī 

kopīgu iniciatīvu īstenošanu Jūrmalā, lai atbalstītu 

sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes 

apmaiņu Eiropas līmenī, tai skaitā attīstīt un stiprināt 

tīklojumu, paaugstināt kapacitāti un darboties 

starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, 

prakses un metodes. Skolas starptautiskais partneris – 

projekta koordinators Andre Maurois koledža  

(Deauville, Francija). Projekta norises laiks no 

2019.gada 1.marta  līdz 2021.gada 1.augustam. 

Projekta kopējais finansējums 22 977,00 EUR. 

Projektā 2020.gadā plānotās skolēnu grupu un 

pedagogu apmaiņas vizītes nenotika Covid – 19 vīrusa 

izplatības dēļ. Notika klašu videotikšanās un tika 

veiktas plānotās aktivitātes katrā skolā uz vietas. 
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2020.gada septembrī tika uzsāka Ziemeļvalstu 

Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus 

Junior” projekta “Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras 

piekrastē” īstenošanu. Projektā iesaistītās valstis 

Lietuva, Igaunija, Zviedrija un Latvija. Projekta 

koordinators Vaivaru pamatskola. Projekta norises 

laiks no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 

31.augustam. Projekta finansējums 67 980,00 EUR. 

Jau projekta uzsākšanas posmā tika veiktas izmaiņas 

aktivitāšu (skolēnu grupu un skolotāju apmaiņas 

vizītes) plānojumā. 

 

Vaivaru pamatskola ir to 7 Jūrmalas skolu skaitā, 

kuras pārskata periodā turpināja dalību ESF projektā 

„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001) SAM: 

8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

Projektā iesaistījušies 12 Vaivaru pamatskolas 

pedagogi un 136 skolēni. Projektā paredzētas 

aktivitātes skolēnu individuālo kompetenču 

attīstīšanai un pedagogu tālākizglītībai. 

 

Pārskata periodā Vaivaru pamatskola iesaistījās ESF 

projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001: “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 

Projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts 24 skolēniem, 

piedāvājot individuālas nodarbības atsevišķos 

priekšmetos. Projektā iesaistīti 9 pedagogi. 

Jūrmalas 

pilsētas 

Jaundubultu 

vidusskola 

  Erasmus+ programmas starptautiskais skolu 

partnerības projekts “Eiropas galda klāšana” (Laying 

European Table). 

Jūrmalas 

valsts 

ģimnāzija 

 

 
 

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. Skola 

piedalās projektā un nodrošina pedagoga – karjeras 

konsultanta darbību no projekta finansējuma 

līdzekļiem. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021. 

gada 31. augustam.  

Jūrmalas 

pilsētas 

Kauguru 

vidusskola 

 

  Skola piedalās ESF projektā „Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 

(Nr.8.3.2.2/16/1/001). Projektā iesaistīti 9 pedagogi, 

kuri nodarbojās   ar 78 izglītojamajiem. Pedagogi par 

nodarbībām saņem atalgojumu, atbilstoši novadītajām 

nodarbībām. Kopējais finansējuma apmērs – 4256,- 

EUR. Projekta īstenošanas termiņš 2020. gada 

31.maijam. 

Majoru 

vidusskola 

  Izstrādāts eTwinning Nacionālo partneru projekts 

„Pikniks dzejas pasaulē”, saņemts kvalitātes 



 
JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA VADĪBAS ZIŅOJUMS 

16 

 

 sertifikāts. Projektā iesaistījās 5 Latvijas skolu  7.-

12.klašu izglītojamie un 8 pedagogi. Mērķis – veicināt 

sadarbību starp Latvijas skolām dažādos novados, 

iepazīstot 21.gs. latviešu autoru dzeju, jaunrades 

procesa norisi, vērtības, rakstnieku personības, 

izmantojot dažādus digitālos rīkus darba procesā. 

Projekta izstrādes laiks 02.09.2019. – 31.05.2020. 

 

Dalība Maksa Goldina biedrības “Ebreju kultūras 

mantojums” ar Sabiedrības Integrācijas Fonda 

finansiālo atbalstu īstenotā projektā “Mūsu kopīgā 

vēsture – ceļi un likteņi”. Projektā iesaistījās viens 

pedagogs un desmit 11.klases izglītojamie. Temats 

„Mazākumtautības personības kultūrā un sportā”. 

Izglītojamie veica sportistu apzināšanu un veidoja 

sižetu par A.Ostapenko. Plānotā jauniešu sadarbība 

starp skolām Rēzeknē, Jaunjelgavā, Rīgā, Jūrmalā tika 

pārcelta uz 2021.gada maiju. Projekta izstrādes laiks 

01.09.2020. – 20.12.2020. - 31.05.2021. 

 

Skola līdzdarbojas Latvijas skolu programmās: 

„Skolas auglis” un „Skolas piens”. Programmas 

mērķis – veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu 

veidošanos. Paralēli augļu/dārzeņu un piena piegādei, 

skolēniem notiek klases stundas par veselīgu uzturu, 

izmantojot “Lauku atbalsta dienesta” sagatavoto 

uzdevumu krājumu (darba burtnīcu), kur skolēni 

varēja veikt uzdevumus, pētījumus un praktiskus 

darbus, akcentējot veselīga uztura nepieciešamību un 

praktisko pieredzi. Programmā tika iesaistīti 1.-

9.klašu izglītojamie, īstenošanas laiks – 01.10.2019.- 

01.03.2020. 

 

„Latvijas skolas soma”. Programmas mērķis - iepazīt 

Latviju mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, 

mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, 

dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas 

valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, 

Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās 

izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās 

industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas 

darba saturu. Programmā tika iesaistīti 1.-12.klašu 

izglītojamie, kuri apmeklēja un piedalījās 20 dažādās 

kultūras un mākslas aktivitātēs. Programmas norises 

laiks 01.02.-20.12.2020. 

 

Skola iesaistījās ESF projektā "ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU 

ATTĪSTĪBAI" Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. 

Projekta kopējās izmaksas skolai 47086,55 EUR. 
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Iesaistīti 10 pedagogi, 350 izglītojamie. 1.-6.klašu 

izglītojamajiem tika piedāvāts apmeklēt fakultatīvās 

nodarbības dabas zinībās, kā arī 8.klašu skolēniem 

doties pētnieciskajās mācību vizītēs uz Rīgas 

Tehnisko universitāti, lai paplašinātu izglītojamo 

izziņu par dabaszinātnēm un citiem ar vidi un 

tehnoloģijām saistītiem procesiem. Projekta 

īstenošanas gaitā tika sniegts atbalsts 1.-9.klases 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, piedāvājot 

izmantot pedagoga palīga atbalstu. 

 

ESF projekta "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO 

INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" 

ietvaros skola piedalījās Fizikas gada pasākumu 

īstenošanā (Individuālais pedagoga darbs – 

nodarbības fizikā 8.-9.klašu skolēniem; laboranta – 

pedagoga palīga piesaiste fizikas mācību stundās), 

sniedzot atbalstu talantīgajiem izglītojamajiem. 

Projekta īstenošanas laikā 5.-9.klašu izglītojamajiem 

tika piedāvāta iespēja apmeklēt interešu izglītības 

programmu “Programmēšana”.  

Jūrmalas 

pilsētas 

Mežmalas 

vidusskola 

 

  Dalība ESF projektā „Karjera atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. Skolas darbība 

projektā apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 

2017.gada 23. marta lēmumu Nr.115 “Par līdzdalību 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjera atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. 

 

ES programma  “Erasmus +” 1.pamatdarbība (KA1) 

“Sadarbības inovācijas un labas prakses apmaiņai” 

projekts „I am a modern teacher" („Es esmu moderns 

skolotājs"). Projekta un aktivitāšu mērķis bija 

apmeklēt profesionālās pilnveides seminārus, kuri 

notika Itālijā sadarbībā ar JUMP IN institūtu, kas 

palīdzēs Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai 

veidot starptautisku sadarbību. 

 

ES programma “Erasmus+” 2. pamatdarbība (KA2) 

“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 

apmaiņai” projekts „If I were" („Ja es būtu") 

starptautiskā sadarbības un izglītojamo apmaiņa ar 

Poliju, Turciju, Spāniju un Rumāniju (22  izglītojamie, 

5 skolotāji) Projekta mērķis uzlabot angļu valodas un 

IT (Informācijas tehnoloģijas) lietošanas prasmes, 

attīstīt izpētes metodes dabas zinību un vēstures 

priekšmetos, iepazīs citu valstu kultūru un tradīcijas, 
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pedagogiem dalīties ar savas valsts pieredzi izglītības 

jomā, kā arī prezentēs savas valsts izglītības sistēmu. 

 

Dalība projektā (British Council un Rīgas izglītības un 

informatīvi metodiska centra)  “Darīt kopā!”. Projekts 

palīdzēja  veicināt sadarbību starp latviešu un 

mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai 

mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes 

pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 

2020./21. mācību gadā. 

Pumpuru 

vidusskola 

 

 
 

Kā partneris iesniedza ES programmas Erasmus+ 2. 

pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību 

projektu “Ļauj man dzīvot un es dzīvošu un planēta 

dzīvos” ar ES budžeta finansējumu 31 830,- EUR. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. 

novembra līdz 2022. gada 4. oktobrim. Projekta 

koordinators ir Gundogan Nafiz Ilicak Ilkokulu skola 

(Turcija). Projekta īstenošanā iesaistīti 5 skolotāji un 

30 skolēni. Mobilitātes notiks Turcijā, Grieķijā, 

Rumānijā un Itālijā. 

 

Iesniedza ES programmas Erasmus+ 2. 

pamatdarbības (KA2)  skolu sadarbības partnerību 

projektu “Jaunie eiropieši Domā. Dara. Zina. Izvērtē”, 

kurš tika apstiprināts ar ES budžeta finansējumu 34 

335 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 

1. novembra līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta 

īstenošanā iesaistīti 6 skolotāji un 20 skolēni. Skola ir 

projekta koordinators, partneri ir pa vienai skolai no 

Vācijas, Somijas, Slovēnijas un Igaunijas. 

Pārskata gadā turpinājās 2019. gada 1.septembrī 

uzsāktais ES programmas Erasmus+ 2.pamatdarbības 

(KA2) skolu sadarbības partnerības projekts 

“SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības 

aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un 

viņu aktīvu iesaistīšanos”. Saistībā ar Covid-19 

izraisīto pandēmiju, nenotika plānotās mobilitātes uz 

Maltu un Lielbritāniju. Projekta īstenošanas laiks ir 

pagarināts par gadu un tas noslēgsies 2022.gada 

30.jūnijā. 

 

ES programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības  

 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekts 

“Solis tuvāk nākotnes skolai” kā projekta vadošajam 

partneris sadarbībā ar projekta partneri Johann 

Michael Sailer skolu Ingolštatē (Vācija). Projekta 

īstenošana no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 

30.novembrim. Projekta kopējās izmaksas 36864,00 

EUR – ESF 100% finansējums.  



 
JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA VADĪBAS ZIŅOJUMS 

19 

 

PII “Austras 

koks”  
  

PII “Bitīte”    

PII 

“Katrīna” 

   

PII 

“Lācītis” 

 

  "JSPA" 01.10.2020. iestādei "Lācītis"  piešķīra   

vēstnieka statusu Jūrmalā  (mērķa statuss  ir veicināt 

izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā 

metodi mācību  un audzināšanas procesā un veicināt 

pedagogu tālākizglītību informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas) 

PII 

“Madara” 

   

PII 

“Mārīte” 

 

  Iestādē strādā 18 pedagogi, kuri ir saņēmuši apliecības 

par 3.kvalitātes pakāpi, iepriekš piedaloties ESF 

projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

PII 

“Namiņš” 

   

PII 

“Podziņa” 

   

PII 

“Saulīte” 

 

  Tika īstenots ES “Erasmus+” programmas 

pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā 

“Stratēģiskās partnerības” projekts Nr. 2019-1-BG01-

KA201-062605 “Dalīsimies ar rotaļām”. Projekta 

kopējais finansējums no ES ir 13 270,- EUR, no 

kuriem 2654,- EUR ir Jūrmalas pašvaldības 

priekšfinansējums. Projekta īstenošanas laiks no 2019. 

gada 26. septembra līdz 2022. gada 28. februārim. 

Projekta aktivitātēs tiek iesaistīti pēc iespējas vairāk 

izglītojamo un ģimenes, ietverot visas iestādes 

pirmsskolas grupas. Projekta ietvaros pieredzes 

apmaiņā 2020. gadā projekta partnera izglītības 

iestādē Rumānijā devās trīs iestādes darbinieki. 

 

Tika īstenots ES programmas “Erasmus+” 

pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību 

projekts Nr. 2019-1-EL01-KA229-062931_2 

““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica 

Hipokrāts”. Projekta kopējais finansējums no ES ir 

16 490,- EUR, no kuriem 3 298,- EUR ir Jūrmalas 

pašvaldības priekšfinansējums. Projekta īstenošanas 

laiks no 2019. gada 31. oktobra līdz 2021. gada  31. 

augustam. Projekta aktivitātēs tiek iesaistīti pēc 

iespējas vairāk izglītojamo un ģimenes, ietverot visas 

iestādes pirmsskolas grupas. Projekta ietvaros 

pieredzes apmaiņā 2020. gadā projekta partnera 

izglītības iestādē Grieķijā devās divi iestādes 

darbinieki. 
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PII 

“Taurenītis”  
  

PII 

“Zvaniņš 

 

 
 Pedagogi piedalījās eTwinning projektā ” STEAM 

education in kindegarden-discoveries experiments, 

research”. Šis projekts pedagogiem deva iespēju 

dalīties ar Eiropas skolotājiem pieredzē  un 

popularizēt iestādes un pašvaldības tēlu. Projekta 

mājas lapa - 

http://zvaninsdabamazajiem.blogstop.com/  

 

Pašvaldībā tiek nodrošināta iespēja audzēkņiem apgūt profesionālās ievirzes izglītību, kā arī 

interešu izglītību. 2020. gadā interešu un profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas pilsētā nodrošināja 

četras izglītības iestādes: 

 Jūrmalas Mākslas skola ar 850 audzēkņiem; 

 Jūrmalas Mūzikas vidusskola ar 550 audzēkņiem; 

 Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ar 400 audzēkņiem; 

 Jūrmalas Sporta skola ar 1640 audzēkņiem. 

 

Jūrmalas Mākslas skola īsteno 1 profesionālās ievirzes izglītības programmu, 2 pirmskolas 

izglītības programmas un 20 interešu izglītības programmu. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno 32 profesionālās ievirzes izglītības programmas – 17 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas pamatizglītības pakāpē un 15 programmas 

vidējās izglītības pakāpē un 8 interešu izglītības programmas. 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs īsteno 30 interešu izglītības programmas. 

2020.gada rudenī tika plānots jauns pulciņš  - gidi un novadpētniecība, taču Covid-19 ietekmē 

pedagogs atteicās no darba iespējām.  

Jūrmalas sporta skola īsteno 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī 11 interešu 

izglītības programmas.  Skola apsaimnieko sporta zāli Nometņu ielā 2b. 

 

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. 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 2020.gadā īstenotie projekti: 

 Jūrmalas Mākslas skola īstenoja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās 

mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas 

Mākslas skolas mācību stundu "Datorgrafika" un "Darbs materiālā - animācija" mācību 

procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana”. Projekta kopējās faktiskās izmaksas 

2040,00 EUR. Projekta īstenošana no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 7.maijam. 

 Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kā vadošais partneris īstenoja Eiropas 

Savienības programmas Erasmus+ projektu “Sper soli uz priekšu”. Projekta mērķis  ir 

veicināt jauniešos apziņu par sociālo un personisko prasmju pilnveidošanas nozīmīgumu 

diskriminācijas novēršanā, izmantojot teātra metodes. Projekta kopējās izmaksas 17 

330,00 EUR. Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 1.februāra līdz 2022.gada 

31.janvārim; 

 Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kā vadošais partneris īstenoja Eiropas 

Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte 

mācību nolūkos” projekta “Izcelsim dažādo!”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešos 

izpratni par grupu dinamikas procesu nozīmīgumu cīņā ar mobingu, izmantojot āra dzīves 

http://zvaninsdabamazajiem.blogstop.com/
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un pieredzes izglītības metodes. Projekta kopējās izmaksas ir 22 847,00 EUR. Projekta 

īstenošanas laiks no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam; 

 Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs 2020.gadā īstenoja Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība 

jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības 

mehānisms”. Projekta kopējās izmaksas 3253,70 EUR. Projekta īstenošanas laiks no 

2020.gada 28.decembra līdz 2021.gada 8.novembrim. 

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 “Sociālo pakalpojumu centrs”. 

Saskaņā ar 2020.gada 24.septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 459 “Par Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” 

reorganizēta Labklājības pārvalde. Reorganizācijas procesā izveidota viena pašvaldības institūcija – 

Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”, kas sniegs ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā pakalpojumus pilngadīgām personām. Līdz ar to līdz 2020.gada 

31.decembrim Labklājības pārvaldes pārraudzībā esošie bērnu centri – Dienas centrs bērniem un 

Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no 2021.gada 1.janvāra ir Sociālo 

pakalpojumu centra “Kauguri” struktūrvienības. 

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: 

Pakalpojumi 2020.gadā  personām 

piešķirts 

Aprūpe mājās 
125 

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā 

pilngadīgām personām 
33 

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā 

pilngadīgām personām 

56 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējiem 44 

Dienas centrs pensijas vecuma personām 302 

Naktspatversme 132 

Speciālā transporta pakalpojumi 134 

Higiēnas centra pakalpojums 90 
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Specializētā darbnīca 6 

Pavadoņa pakalpojums 1 

Servisa dzīvokļa pakalpojums 9 

Grupu dzīvokļa pakalpojums 20 

Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti 238 

Dienas centrs bērniem 41 

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 134 

2020.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu tika īstenoti divi projekti iniciatīvas projektu 

konkursā veselības veicināšanas jomā, viens no tiem sācies 2019.gadā: 

 Biedrības “Asne” projekta “Joga ģimenēm ar bērniem” aktivitātes sākušās 2019.gadā 

un turpinājušās 2020.gadā. Pašvaldības līdzfinansējums šim projektam 2020.gadā – 

1280,94 EUR. 

 Biedrības “Jūrmala vieno” projekts “SUP Fitness” norisinājies 2020.gadā. Biedrība no 

Jūrmalas pilsētas domes saņēmusi 2933,33 EUR lielu līdzfinansējumu.  

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Veselības veicināšanas plānu 2013. – 2020.gadam, tika 

realizēti veselību veicinoši pasākumi iedzīvotajiem – peldēšanas nodarbības topošajām māmiņām un 

senioriem, fizioterapeita, ergoterapeita, zobu protezēšanas un citi pakalpojumi. 

 

Pakalpojumi 2020.gadā personām 

piešķirts 

Nodarbības topošajām māmiņām 
47 

Veselības veicināšanas pasākumi senioriem 
157 

Fizioterapijas nodarbības 238 

Ergoterapija 32 

Vingrošana ūdenī 332 

Ortodontija 171 

Zīdīšanas apmācības - 

Zobu protezēšana 94 

2020.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu tika īstenoti seši (t.sk., projekti, kas apstiprināti 

2019.gadā un turpināti 2020.gadā) iedzīvotāju iniciatīvas projekti sabiedrības integrācijas jomā: 

1) Biedrības “Latviešu biedrību savienība” projekta “Es runāju latviski – 2020” aktivitātes 

sāktas 2019.gadā un turpinājušās 2020.gadā. Pašvaldības izlietotais finansējums 

2020.gadā – 822,75 EUR. 

2) Biedrības “Fenomens Latvijā” projekta “Baltu saules kalendāra uguns rituāli” 

aktivitātes sāktas 2019.gadā un projekts turpinājies 2020.gadā. Pašvaldības izlietotais 

finansējums 2020.gadā – 3556,28 EUR. 

3) Nodibinājuma “Fonds - Jūrmala cilvēkam” projekta “Nacionālo kultūrvēsturisko un 

kristīgo vērtību stiprināšana un Jūrmalas iedzīvotāju kopienu saliedēšana caur 

dziesmām un stāstījumiem” aktivitātes uzsāktas īstenot 2019.gadā un turpinātas 

2020.gadā. Pašvaldības izlietotais finansējums 2020.gadā – 3130,20 EUR. 
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4) Biedrības “VS RELAMI” projekta “Un uzsmaida debesīm rītausma” aktivitātes 

uzsāktas 2019.gadā un turpinātas 2020.gadā. Pašvaldības līdzfinansējums 2020.gadā 

2033,25 EUR. 

5) Nodibinājuma “Mūsu sabiedrībai” projekta “Kopā mēs varam!” aktivitātes, 

pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, 2020.gadā realizētas daļēji. Pašvaldības 

līdzfinansējums – 1081,39 EUR. 

6) Biedrības “Latviešu Krievu kopiena” projekta “Masļeņica – atvadīšanās no ziemas” 

aktivitāte realizēta 2020.gadā, pašvaldības līdzfinansējums – 5153,63 EUR.   

Iestādes finanšu un darbības rezultātus nākotnē ietekmēs ekonomiskā situācija valstī, ko lielā 

mērā ietekmē Covid-19 pandēmija. Liela daļa valsts iedzīvotāju Covid-19 pandēmijas noteikto 

ierobežojumu dēļ ir zaudējuši darbu vai atrodas dīkstāvē. Līdz ar to sagaidāms, ka sociālajā sfērā tas 

radīs pieaugumu trūcīgo un maznodrošināto personu skaitā, kas prasīs papildus līdzekļus pašvaldības 

budžetā. Grūti prognozējams personu skaits, kuri klasificēsies noteiktiem pašvaldību pabalstu 

veidiem un vērsīsies Labklājības pārvaldē pēc palīdzības, līdz ar to grūti prognozēt pašvaldības 

pabalstiem nepieciešamo pašvaldības budžeta līdzekļu palielinājumu.  

5. Attīstības projekti 

Domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa nosaka pašvaldības un nozaru 

stratēģisko virzību, savukārt Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa veic 

Domes infrastruktūras investīciju projektu, nepieciešamās dokumentācijas, līgumu projektu un citu 

dokumentu izstrādi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī organizē, koordinē un 

kontrolē ielu un ceļu remonta un uzturēšanas darbus.  

Savukārt finanšu līdzekļu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām projektiem, kuru 

īstenošana neparedz ieguldījumu veikšanu pilsētas infrastruktūrā, galvenokārt veic Domes Attīstības 

pārvaldes Projektu nodaļa. 

Pārskata gadā Jūrmalas pilsētā tika uzsākta īstenošana, turpināta īstenošana iepriekšējos gados 

uzsāktajiem projektiem, kā arī pabeigti šādi projekti, kuru īstenošana neparedz ieguldījumus pilsētas 

infrastruktūrā: 

 Programmas “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu 

pašvaldībām”, kas finansēta no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā 

iespēju sniegšanai vietējām un reģionālām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES 

partnervalstīs” projekts “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības 

jautājumos” – kopējais finansējums 2 680,00 EUR; 

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

partnerības projekts “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu 

uzņēmējdarbības sekmēšanai” – kopējais finansējums 33 895,88 EUR; 

 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - kopējais 

finansējums 180 999 EUR; 

 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
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projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē” - kopējais 

finansējums 140 605 EUR; 

 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” - kopējais finansējums 720 

688 EUR; 

 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, 

horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju” projekts „Atbalsts 

integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” - kopējais 

finansējums 34 518,00 EUR; 

 Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekts “Nacionālas 

nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas 

pašvaldībā 2020.gadā” – kopējais finansējums 19 032,16 EUR; 

 “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva 

enerģija” projekts “SUNShINE paātrināšana” – kopējais finansējums 188 935,00 EUR; 

 Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības programmas projekts “Zinātnieks Ķemeros” - 

kopējais finansējums 9 166,67 EUR; 

 Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses 

projekts “KARTE VISIEM” - kopējais finansējums 85 693,48 EUR; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. 

apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa 

patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekts “Ilgtspējīga 

[sa]darbība” - kopējais finansējums 3 476,54 EUR. 

2020.gadā nozīmīgākās īstenotās aktivitātes Jūrmalas pilsētas Attīstības 

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

 Pārskata gadā īstenots projekts “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un 

energoefektivitātes paaugstināšana”, kura īstenošanas rezultātā, veikti ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi ēkā 

par 318.09 kWh/m², līdz ar to arī samazināsies Jūrmalas pilsētas domes izdevumi par ēkas 

apsaimniekošanu. Ēka kļuvusi modernāka, ērtāka lietošanai, uzlabojusies mācību vides 

kvalitāte un komforta līmenis, kā arī uzlabojies ēkas vizuālais izskats. Projekta kopējais 

finansējums ir 3,0 miljoni EUR, no tiem 471,6 tūkstoši EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (turpmāk - ERAF) finansējums. 2020. gadā izlietoti 2.1 miljons EUR, to skaitā 296.1 

tūkstoši EUR – ERAF finansējums.  

 Jūrmalas pilsētas pašvaldība pārskata periodā turpina īstenot kopprojektu “Jaunu dabas un 

kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” sadarbībā ar 

Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību. Īstenojot projektu, tiek atjaunots reģionam 

nozīmīgs dabas un kultūras mantojums, tajā skaitā Mellužu estrādes komplekss un Ķemeru 

ūdenstornis, sekmējot šo objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējā 

ekonomikas struktūrā. Projekta īstenošanu plānots pabeigt 2021.gadā pēc Ķemeru ūdenstornī 
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paredzētās ekspozīcijas uzstādīšanas. Kopējās plānotās izmaksas Jūrmalas pašvaldībai un 

projekta sadarbības partneriem ir 7,4 miljoni EUR, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 3,1 

miljons EUR. 2020.gadā Jūrmalas pilsētas dome īstenojusi aktivitātes 684.2 tūkstoši EUR 

apjomā, no kuriem 434.7 tūkstoši EUR ir ERAF finansējums. 

 Projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi 

Dubultos–Majoros–Dzintaros” ietvaros turpinās atjaunošanas darbi esošajai un jaunajai 

pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būvei gar Lielupes krastu Dubultos, Majoros un 

Dzintaros. Pārskata gadā pabeigti pirmās kārtas būvdarbi esošās gultnes nostiprinājumu 

atjaunošanai un iesākti otrās kārtas būvdarbi Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei. Projektu 

plānots īstenot līdz 2022.gada vidum. Kopējais finansējums ir 4,9  miljoni EUR, tajā skaitā 

ERAF finansējums – 3,2 miljoni EUR. 2020.gadā izlietoti 7.9 tūkstoši EUR, to skaitā 

5.5 tūkstoši EUR – ERAF finansējums. 

 Projekts “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide”,  

dalās divās daļās - Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu pārbūves darbi un  Jūrmalas 

Valsts ģimnāzijas būvdarbi. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu pārbūves darbi 

pārskata periodā pabeigti, izveidota ergonomiska mācību vide, atjaunoti un modernizēti skolas 

trīs stāvi un sporta zāle, nodrošināti mūsdienīgi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

risinājumi un iegādāts mācību klašu un sporta zāles aprīkojums. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 

pārbūves darbi uzsākti pārskata perioda ceturtajā ceturksnī. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā tiks 

veikta pilna skolas ēkas pārbūve - iekštelpu un fasādes atjaunošana, IKT risinājumu 

uzlabojumi, aprīkojuma, mēbeļu iegāde, izveidotas telpas un iegādāts aprīkojums reģionālā 

metodiskā centra vajadzībām. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada otrā ceturkšņa beigām. 

Kopējais projektā plānotais finansējums ir 8,0 miljoni EUR, no tiem 6,5 miljons EUR ir ERAF 

finansējums. 2020.gadā projektā veikti ieguldījumi 1.6 miljoni EUR apjomā, no tiem ERAF 

finansējums – 1.2 miljoni EUR. 

 Pārskata periodā turpinās projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” būvdarbi, kur tiek 

revitalizēta daļa Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veikti ieguldījumi publiski 

pieejamas infrastruktūras pilnveidē, tostarp parka teritorijas labiekārtošanā, ceļu un ielu 

pārbūvē, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darbavietu radīšanu Jūrmalas pilsētas 

administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo 

izaugsmi. Tiek atjaunots un labiekārtots Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošais 

Ķemeru parks ar tā unikālajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, sekmēta tradicionālā 

materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, uzlabota, pilnveidota un 

nodrošināta visiem pieejama publiskā infrastruktūra. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 

pirmajam ceturksnim. Kopējais plānotais finansējums ir 9,6  miljoni EUR, no tiem 5,7 miljoni 

EUR ir ERAF finansējums. 2020.gadā veikti darbi 4.6 miljoni EUR apmērā, no tiem 2.8 

miljoni EUR ir ERAF finansējums. 

 Pieņemts lēmums pārskata perioda trešajā ceturksnī par projekta “Pilsētas atpūtas parka un 

Jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu, būvdarbus uzsākot 2021.gada 1.cetruksnī. 

Projekta ietvaros tiks izbūvēta auto stāvvieta, piebraucamais ceļš parka teritorijai un gājēju 

iela, savienojot jaunizbūvējamo infrastruktūru ar pilsētas satiksmes maģistrālēm, izbūvēta 

ūdenssaimniecības un siltumapgādes infrastruktūra, kas nodrošinās inženiertehniskos 
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pakalpojumus gan komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai, gan publiskās 

infrastruktūras vajadzībām. Tiks izbūvētas ēkas - Jauniešu māja un Sabiedrisko pakalpojumu 

ēka, ar kopējo platību 1969.70m2. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada ceturtajam 

ceturksnim. Projekta kopējais finansējums ir 9.6 miljoni EUR, tajā skaitā 1.4 miljoni EUR ir 

ERAF finansējums. 2020. gadā projekta ietvaros izdevumi nav veikti. 

 Pieņemts lēmums pārskata perioda trešā ceturksnī par projekta “Daudzfunkcionāla dabas 

tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanu, 2021.gadā 

uzsākot būvdarbus projekta ietvaros plānots revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru 

degradētās teritorijas, veikt ieguldījumus publiski pieejamas infrastruktūras pilnveidē, sekmēt 

saimniecisko darbību un tūrisma piedāvājuma attīstību atbilstīgi pilsētas ekonomiskajai 

specializācijai, un jaunu darbavietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, 

nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi. Projektu 

paredzēts īstenot līdz 2022.gada trešajam ceturksnim. Projekta kopējais finansējums ir 10.3 

miljoni EUR, tajā skaitā 5.0 miljoni EUR ir ERAF finansējums. 2020.gadā veikti darbi 213.0 

tūkstoši EUR apmērā, no tiem 137.7 tūkstoši EUR ir ERAF finansējums. 

 Pieņemts lēmums pārskata perioda ceturtajā ceturksnī par projekta “Daudzfunkcionāla dabas 

tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” 

īstenošanu, kā rezultātā 2021.gadā tiks uzsākti būvdarbi. Projekta ietvaros paredzēts veicināt 

Ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorijas attīstību, radot jaunus pakalpojumus nozīmīgos dabas 

un kultūras mantojuma objektos – jaunizveidotajā Ķemeru daudzfunkcionālajā dabas tūrisma 

centrā un meža parkā, veicinot dabas un kultūrvēsturisko objektu sociālekonomiskā potenciāla 

attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Projektu paredzēts īstenot līdz 

2022.gada trešajam ceturksnim. Projekta kopējais finansējums ir 5.8 miljoni EUR, tajā skaitā 

994.3 tūkstoši EUR ir ERAF finansējums. 2020.gadā veikti darbi 34.3 tūkstoši EUR apmērā. 

6.  Pasākumi kultūras un sporta jomā 

6.1. Kultūra 

Kultūras procesu pārraudzību Jūrmalas pilsētā veic Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa. Tās 

mērķis ir veidot un 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.  

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārraudzībā 2020.gadā bija sekojošas kultūras institūcijas:  

 Jūrmalas Kultūras centrs ar struktūrvienībām – Kauguru kultūras namu, Mellužu estrādi 

un Jūrmalas teātri;  

 Jūrmalas pilsētas muzejs ar filiālēm – Aspazijas māju, Jūrmalas Brīvdabas muzeju, 

Bulduru Izstāžu namu; 

 Jūrmalas Centrālā bibliotēka ar struktūrvienībām – Asaru bibliotēku, Bulduru bibliotēku, 

Alberta Kronenberga Slokas bibliotēku, Ķemeru bibliotēku, Kauguru bibliotēku;  

 Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Dzintaru koncertzāle”.  
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Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē mākslas stacijas “Dubulti” darbību.  Kultūras pakalpojumus 

nodrošina arī kultūrizglītības iestādes – Jūrmalas Mūzikas vidusskola ar Dubultu koncertzāli un 

Jūrmalas Mākslas skola.  

Ar 2020. gada janvāri Dubultu bērnu bibliotēka tika pārveidota par Jūrmalas Centrālās 

bibliotēkas nodaļu. 

2020.gadā saistībā ar pandēmijas Covid–19 izplatību un ar to saistītajiem ierobežojumiem 

kultūras nozares tradicionālā darbība -  lielu pasākumu organizēšana, daļēji tika apturēta. Nenotika 

tādi pasākumi kā Kūrorta svētki, Jomas ielas svētki un Kauguru svētki.   

Meklējot jaunus risinājumus pasākumu norisēm,  Kauguru svētki tika transformēti par divu dienu 

Kauguru brīvdabas koncertiem, nodrošinot visus epidemioloģiskos noteikumus. Pirmo reizi Latvijā 

tika organizēti brīvdabas koncerti ar personalizētām sēdvietām. Kauguru brīvdabas koncertus klātienē 

apmeklēja 2250 skatītāji un tiešsaistē skatījās 328 unikālie skatītāji.  

Kultūras iestādes pielāgojoties esošai situācijai un nodrošinot kultūras pakalpojumu pieejamības 

nepārtrauktību, veidoja un virtuālajā telpā piedāvāja kultūras pasākumus – tiešsaistes koncertus, 

teātra izrādes, pasaku lasījumus, virtuālās izstādes un kultūras pasākumus, kā piemēram Jūrmalas 

pilsētas muzejs un Aspazijas māja veidoja materiālu – mini filmas par Jūrmalas vēsturi un Aspazijas 

dzīvi. Jūrmalas teātris veidoja audiovizuālos pasaku lasījumus. Kultūras iestādes tos publicēja savos 

Facebook kontos. Lai sekmētu koncertu pieejamību SIA “Dzintaru koncertzāle” vasaras mēnešos 

nodrošināja klātienes pasākumu tiešraides. Savukārt, 2020. gada nogalē stingro ierobežojumu dēļ, 

koncerti tika translēti televīzijā. 

Kopumā Jūrmalas pilsētā 2020.gadā notikuši 413 klātienes pasākumu un 81 virtuālais pasākums.  

2020.gadā Kultūras nodaļa  saskaņā ar 2020.gada 29.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 

Nr. 546 (protokols nr.19, 15.punkts) sadarbībā ar Mārketinga pārvaldi uzsāka darbu pie pieteikuma 

sagatavošanas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027.gadam statusa iegūšanas konkursam. Tika 

noorganizētas 5 Jūrmalas iedzīvotāju un  kultūras, pilsētvides, uzņēmēju ekspertu fokusa grupas.  

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.  

2020. gadā Jūrmalas Kultūras centrs un Kauguru kultūras namā darbojās 25 dažādu paaudžu 

(bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes un senioru) amatiermākslas jeb radošie kolektīvi, kas kopā apvieno 

766 dalībniekus.  
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Jūrmalas Kultūras centrs kopā ar struktūrvienībām 2020. gadā ir nodrošinājis 157 klātienes 

pasākumus ar kopējo apmeklētāju skaitu 28 750.   

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.  

Ņemot vērā, ka 2020.gadā Jūrmalas pilsētas muzejs un filiāles bija slēgtas apmeklētājiem vairāk 

nekā divus mēnešus, bet publiskie pasākumi bija atcelti un aizliegti gandrīz četrus mēnešus, 2020. 

gadā ievērojami ir samazinājies apmeklētāju skaits pašvaldības muzejos. Salīdzinot ar 2019. gadu, 

samazinājums ir par 36,61 %. 2020. gadā Jūrmalas pilsētas muzejs un filiāles uzņēma gandrīz 48 

tūkstošus apmeklētāju. 

2020.gadā turpinājās projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa 

atjaunošana” īstenošana. 

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

Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta 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 jaunu grāmatu iegādei piešķirts finansējums 25 000,00 EUR apmērā, kas ļāva 

iegādāties 2302 eksemplāru jaunu grāmatu.  

Pārskata periodā valdība lēma piešķirt 9.7 miljonus EUR lielu finansējumu no neparedzētiem 

gadījumiem nozares iestādēm, t.sk., vērtīgu grāmatu iepirkumu programmai, publiskajām 

bibliotēkām un profesionālās pilnveides pasākumiem. Šādā veidā Jūrmalas centrālā bibliotēka 

saņēma 272 eksemplāru grāmatu krājuma papildināšanai par kopējo summu 2 670,00 EUR.  

Bibliotēku krājumi pārskata gadā būtiski tika papildināti arī ar lasītāju ziedotajām grāmatām. 

Šādā veidā grāmatu krājums papildināts ar 2358 eksemplāriem par kopējo summu 14 210,00 EUR.  

Pārskata periodā bibliotēkās klātienē notikuši 89 tematiski pasākumi, to apmeklējumu skaits 

2769, attālināti noorganizēti 10 pasākumi, apmeklējumu skaits 2351. 

Salīdzinot ar 2019.gadu, pārskata gadā jūrmalnieki aktīvāk ir reģistrējušies grāmatu lasīšanas 

platformā „3td e-GRĀMATU bibliotēka”, un lasīja grāmatas elektroniskajā formātā, tiešsaistē.  

Lasītājiem tika piedāvātas jau gandrīz 500 e-grāmatas no izdevniecībām „Zvaigzne ABC”, 

„Apgāds Mansards”, „Prometejs” un „Latvijas mediji”, un katru nedēļu piedāvājums tiek papildināts 

ar jauniem nosaukumiem.  
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4.tabula 

Statistika par e-grāmatu bibliotēkas izmantošanu 

 

Gads 

E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 
Izsniegtās E-grāmatas 

2019 81 367 

2020 143 882 

Kopā: 224 1249 

Avots: Jūrmalas centrālā bibliotēka 

6.2. Sports 

Sporta novirzes pārraudzību pilsētā veic Sporta servisa centrs un tā 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. 

2020. gada 20. februārī Sporta servisa centrā tika veiktas strukturālas izmaiņas - grozot Sporta 

servisa centra  nolikumu - apsaimniekošanā tika pievienots Jūrmalas peldbaseins, Rūpniecības ielā 

13. 

2020. gadā Jūrmalā notikuši vairāk nekā 250 dažādu mēroga un nozīmes sporta pasākumi 23 

sporta veidos.  

Ar Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu tika realizēti 22 sporta pasākumi, nerealizēti – 10 

sporta pasākumi. Pasākumu skaitu un norisi 2020. gadā būtiski ietekmēja globālā pandēmija COVID-

19 un ārkārtas situācijas izsludināšana valstī no 2020. gada 12. marta līdz 12. maijam, kā rezultātā 

minētajā periodā tika aizliegts organizēt jebkādus publiskus pasākumus, tai skaitā 

sporta pasākumus. Atkārtoti lēmums par ārkārtas situāciju valstī stājās spēkā 2020.gada 15.oktobrī 

līdz gada beigām, aizliedzot sporta pasākumus, izņemot pilngadīgo profesionāļu starptautiskās vai 

augstākās līgas sacensības bez skatītājiem. 

7.  Nodokļi un nodevas Jūrmalas pilsētā 

Pašvaldības neatņemama sastāvdaļa ir ieņēmumi no nekustamā īpašuma, kas sastāda būtisku daļu 

no kopējā budžeta. 2012.gada 11.oktobrī Jūrmalas pilsētas pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus 

Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību” saskaņā ar likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantu, saglabājot esošo nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

nodokļu maksātāju kategorijām par Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo 

nekustamo īpašumu arī 2020.gadā. Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanu un atbilstību īsteno Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa.  

Uz 2020.gada 31.decembri Jūrmalas pilsētā bija reģistrēti 29 671 nodokļu maksātāji.  

Kopējie ieņēmumi 2020.gada Jūrmalas pašvaldības budžetā sastādīja 8 890 627,00 EUR no 

kuriem: 

 par zemi nomaksātais nodoklis sastādīja 3 887 144,00 EUR;  

 par nedzīvojamām mājām 3 235 356,00 EUR; 

 par mājokli 1 768 127,00 EUR.  

Tomēr uz 2020.gada 31.decembri tika konstatēti arī  reģistrēto nekustamā īpašuma nodokļu 

parādi 7 052 personām no kopējā nodokļu maksātāju skaita.  
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Saskaņā ar 1996.gadā pieņemto lēmumu par iebraukšanas nodevas maksas iekasēšanu un 

2017.gada 12.janvārī apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par transportlīdzekļu 

iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” ar mērķi ierobežot 

tranzīta satiksmi caur Jūrmalas pilsētas teritoriju un veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu 

izmantošanu. Jūrmalas pašvaldība no nodevas samaksas iekasētos līdzekļus uzskaita pilsētas 

pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, 

kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.  

2020.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsniegusi kopumā 1 204 882 caurlaides, no kurām 

1 140 505 ir vienas dienas caurlaides par 2 EUR, un bezmaksas dienas caurlaižu skaits (personām ar 

invaliditāti un ārstniecības iestāžu apmeklētājiem) 14 317 caurlaides. Kopējā pamatbudžetā 

2020.gadā no iebraukšanas maksas tika iekasēti 2 736 051,00 EUR.   

8. Sabiedriskā kārtība Jūrmalas pilsētā  

Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā atbild Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija (turpmāk 

– JPPP). 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.  

Ar 2020.gada 1.jūliju stājās spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL), kas būtiski ir 

mainījis valstī administratīvās atbildības sistēmu, tās vispārīgos noteikumus, administratīvā 

pārkāpuma jēdzienu, administratīvo sodu veidus un to piemērošanas noteikumus. Ar izmaiņām 

normatīvajos aktos, ir mainījusies amatpersonu darba organizācija. Administratīvā pārkāpuma lietas 

materiāli tiek sagatavoti, lejupielādēti un glabāti Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā 

(APAS). Stājoties spēkā izmaiņām normatīvajos aktos, tika apmācīts un sagatavots darba pienākumu 

veikšanai viss iestādes personālsastāvs, faktiski lielākā daļa dokumentācijas sagatavošana notiek 

elektroniski.  

Izmaiņas likumdošanā noteica arī darba organizācijas maiņu JPPP Administratīvajā nodaļā, 

kurā administratīvie pārkāpumi par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā 

tiek skatīti ievērojot AAL  noteiktās administratīvā procesa īpatnības atsevišķās lietu kategorijās 

(19.nodaļa nodaļa regulē administratīvā pārkāpuma procesa īpatnības atsevišķās lietu kategorijās. 

AAL 161.panta otrajā daļā ir noteikts, ka administratīvā pārkāpuma lietu par šajā nodaļā minētajiem 

pārkāpumiem var izskatīt un lēmumu šajā lietā var pieņemt bez tās personas klātbūtnes, kuru sauc pie 

atbildības, savukārt šīs nodaļas 162.panta  pirmajā daļā ir noteikts, ka, ja pārkāpums fiksēts ar 

tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, sodu par pārkāpumu piemēro transportlīdzekļu 

un to vadītāju valsts reģistrā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts vai transportlīdzeklis 

ir noņemts no uzskaites, - transportlīdzekļa īpašniekam vai valdītājam, bet, ja pārkāpums izdarīts ar 

transportlīdzekli, kas nodots tirdzniecībai (tam uzstādītas tirdzniecības valsts reģistrācijas numura 

zīmes vai tas reģistrēts tirdzniecības reģistrā), -   komersantam, kurš veic attiecīgā transportlīdzekļa 

tirdzniecību). 

Ar 2020.gada 1.maiju tika slēgtas iestādes telpas, kurās tika nodrošināts atskurbšanas 

pakalpojums. Tas saistīts ar 2019.gada izmaiņām normatīvajos aktos, kad no likuma “Par policiju” 

svītrotas tiesības nogādāt personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu 

lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu 

apkārtējiem vai pašas sev, policijas iestādē un turēt speciāli iekārtotās telpās. Tika veikta speciāli 
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iekārtoto telpu pārveidošana un pielāgošana, atbilstoši iestādes pamatfunkciju efektīvai 

nodrošināšanai – atbilstošas darba vides uzlabošanai darbiniekiem. Atskurbšanas pakalpojums nodots 

ārpakalpojuma veicējam biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK).  

2020.gadā pašvaldības policijas dežūrdienesta darbinieki apkalpojuši un izbraukuši uz 4981 

iedzīvotāju izsaukumu, speciāli ierīkotās telpās atskurbšanai no alkohola reibuma ievietotas 188 

personas līdz 2020.gada 30.aprīlim. Atskurbšanai no alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā  

uz LSK telpām Gaiziņa iela 7, Rīga nogādātas 165 personas.  

Dežūrdienesta inspektori sastādījuši un pieņēmuši lēmumus par 2603 apstāšanās un 

stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem ceļu satiksmē.  

Saistībā ar Epidemioloģisko pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā 2020.gadā 

tika pārbaudītas 2564 personas, veikti 3731 zvani personu dzīvesvietas pārbaudei, izbraukts uz 55 

personu dzīvesvietas adresēm, veiktas 3856 pulcēšanas ierobežojumu pārbaudes, veiktas 3771 

pārbaudes sabiedriskās ēdināšanas vietās, doti 18 preventīvie norādījumi, pieņemti 28 lēmumi par 

sejas un deguna masku lietošanas noteikumu neievērošanu tirdzniecības vietās. 

JPPP glābšanas dienesta darbinieki izglāba no noslīkšanas 2 personas, pludmalē sniedza 

medicīnisko palīdzību 104 personām, 13 bērniem, kuri peldējās bez vecāku uzraudzības, atrada 65 

bērnus atstātus bez uzraudzības. Glābšanas dienesta inspektori veikuši 13 reidus saistībā ar zivju 

resursu aizsardzības pasākumu ievērošanu, 22 reidus par kuģošanas satiksmes uzraudzību.  

9. Jūrmalas pilsētas budžets 

Pašvaldības budžeta izstrādi, ievērojot valsts budžeta likumu, veic Domes Budžeta nodaļa. Pēc 

budžeta projekta izstrādes, Budžeta nodaļa iesniedz to izskatīšanai deputātu komitejām, pamatojoties 

uz pašvaldības budžeta finansēto institūciju finanšu pieprasījumiem. 

2019.gada 19.decembrī Dome pieņēma lēmumu par konsolidēto budžetu 2020.gadam, kas 

sastādīja 115,89 miljonu eiro. 

Budžets tika veidots, lai Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem arī turpmāk saglabātu finanšu resursiem 

plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī.  

2020.gadā divas reizes tika palielināts veselības aprūpes pabalsts zāļu iegādei un ārstniecības 

pakalpojumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas pensionāriem.  

Svarīgi tas, ka tika saglabāts arī turpmāk deklarētajiem iedzīvotājiem atvieglojums īpašuma 

nodoklim 90% apmērā.  

Tāpat kā iepriekš, arī 2020.gadā Jūrmalas pašvaldības skolās un bērnudārzos tika nodrošināta 

bezmaksas ēdināšana, kam tika atvēlēti 1,69 miljoni eiro.  

Visiem jūrmalniekiem ar “Jūrmalas iedzīvotāja karti” bija pieejams bezmaksas pilsētas 

sabiedriskais transports, kam pilsētas budžetā tā organizēšanai un citiem ar sabiedriskā transporta 

nodrošināšanu saistītiem pasākumiem tika paredzēti 2,5 miljoni eiro. No budžeta tika paredzēts arī 

21,34 miljoni eiro 34 projektu ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības 

instrumentu līdzfinansējumu īstenošanai. 
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10. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem 

iestāde saskaras 

2020. gadā turpinājās ar Covid-19 pandēmiju saistītie ierobežojumi. Lai arī pašvaldības budžeta 

ieņēmumi 2020.gadā pieauga par 1.7%, ekonomiskās darbības ierobežojumu turpināšanās 2021.gadā 

rada risku, ka pašvaldības budžeta ieņēmumi varētu neatbilst sākotnēji plānotajam apjomam.  

Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to turpina pastāvēt ekonomikas 

attīstības nenoteiktība. Jūrmalas pilsētas dome pastāvīgi seko līdz un izvērtē situāciju, šobrīd nav 

iespējas identificēt krīzes ietekmi uz pašvaldības budžeta izpildi 2021.gadā, jo turpinās ar 

koronavīrusu izplatības mazināšu saistītie ierobežojumi. Pie esošās situācijas un balstoties uz 

2020.gada pieejamiem datiem, Jūrmalas pilsētas domes vadība uzskata, ka spēs pārvarēt ārkārtas 

situāciju. 

 

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs                           G.Truksnis

  (paraksts*)                                                             

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