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Kopsavilkums 

 
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 566 “Par 

grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 30. maija lēmumā Nr. 340 “Par veselības 

veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020. gadam apstiprināšanu” un uzraudzības 

ziņojuma apstiprināšanu” tika noteikts Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-

2020. gadam darbības termiņa pagarinājums līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas 

situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par 

ārkārtējas situācijas izsludināšanu”,  2020. gadā plānotās veselību veicinošās aktivitātes 

realizētas mazākā apjomā kā 2019. gadā.  No 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam un no 2020. 

gada 9. novembra veselību veicinošo aktivitāšu īstenošana tika pārtraukta vai nav uzsāktas 

vispār. Tomēr laikā, kad aktivitātes bija iespējams īstenot, Jūrmalas pilsēta ir spējusi piedāvāt 

daudzveidīgu pasākumu klāstu, kas aptvērusi visus izvirzītos prioritāros virzienus.  

Veselību veicinošo pasākumu īstenošanā izmantotas dažādas metodes - lekcijas, 

nodarbības, atbalsta grupas, speciālistu konsultācijas, individuālas nodarbības,  darbs mazās 

grupās, praktisko iemaņu apgūšana, tematiskas nometnes un ekskursijas, kas ļauj pašvaldības 

iedzīvotājiem atrast savām veselības veicināšanas vajadzībām un psihoemocionālajam 

komfortam piemērotāko veidu.   

Veselību veicinošie pasākumi tika īstenoti dažādās vietās: skolās, jauniešu centrā, brīvā 

dabā, izmantojot Jūrmalas pilsētas ģeogrāfiskās vietas un dabas daudzveidību un pilsētā 

izveidoto infrastruktūru.  

Plašs veselību veicinošo aktivitāšu klāsts tiek nodrošināts dažādām mērķa grupām, 

piemēram, bērniem, grūtniecēm, iedzīvotājiem pēc darbspējas vecuma, iedzīvotājiem ar 

īpašām vajadzībām, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām.  

Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2022. gadam izvirzīto uzdevumu 

izpildei, 2020. gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei Jūrmalā” (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros, kas piesaista ESF līdzekļus 

Jūrmalas pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai, īstenoti veselības veicināšanas 

pasākumi veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanai, atkarību izraisošo vielu un 

procesu izplatības mazināšanai, garīgās veselības veicināšanai, kas  palielina pilsētā pieejamo 

pakalpojumu un aktivitāšu klāstu. Tomēr valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu 

dēļ un 2020. gadā veiktās pārejas no projekta I kārtas uz II kārtu, aktivitātes notika mazāk. 

Pilnā apjomā tās tiek plānotas realizēt turpmākajos trīs gados.  

Pamatojoties uz Veselības veicināšanas plānu Jūrmalas pilsētai 2013.-2022. gadam, īpaša  

uzmanība tika pievērsta 2.4.6. mērķim: Infekcijas slimību profilaksei, kur ņemot vērā 

ārkārtējo situāciju, Labklājības pārvalde 2020. gadā iepirkuma rezultātā iegādājās un izdalīja 

622 daudzkārt lietojamās maskas Jūrmalas pilsētas mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, tajā 

skaitā asistenta pakalpojuma sniedzējiem un viņu klientiem. Covid-19 izplatības 

ierobežošanas pasākumu ietvaros no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta bez 

atlīdzības saņemtas 9710 sejas maskas ar ausu gumiju un 900 respiratori ar P2 klases filtru 

(COVID). Visas saņemtās sejas maskas un respiratori izdalīti Jūrmalas ārstniecības iestādēm.  

2020. gadā pašvaldība aktīvi informēja iedzīvotājus par aktuālo informāciju Covid-19 

profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumiem un citiem veselību veicinošiem 

pasākumiem, kas savlaicīgi ievietota pašvaldības mājaslapā:  www.jurmala.lv, vietējā 

Jūrmalas Avīzē, kas bez maksas izplatīta visiem Jūrmalas iedzīvotājiem. 

2020. gadā Labklājības pārvalde turpināja administratīvo darbu pie Pasaules Veselības 

organizācijas „Veselīgā pilsēta” statusa uzturēšanas. 
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Ievads 
 

Saskaņā ar Rīkojumu Nr.1.1-14/21-59 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru 

plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojuma kārtības apstiprināšanu” Jūrmalas pilsētas 

domes Labklājības pārvalde ir sagatavojusi uzraudzības ziņojumu par 2020. gadu “Veselības 

veicināšanas plānam Jūrmalas pilsētā 2013.-2022. gadam”. Jūrmalas pilsētas domes 

Labklājības  pārvalde uzraudzības ziņojumā par 2020. gadu ir apkopojusi visu iestādes 

kompetencē esošo informāciju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbildīgo institūciju iesniegto 

informāciju, saskaņā ar Veselības veicināšanas plānā norādītajiem izpildītājiem un 

partneriem. 
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Izmantotie saīsinājumi un termini 

 
“Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2022.gadam” izmantotie saīsinājumi 

CB – Jūrmalas Centrālā bibliotēka 

IIPN - Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa 

CSN – Ceļu satiksmes negadījumi 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

CVA – Civilās aizsardzības speciālists 

DZN – Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa 

DZSN – Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa 

AP - Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvalde 

EK – Eiropas Komisija 

ES – Eiropas Savienība 

EU-SILC – apsekojums „Kopienas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem” 

HEPRO- Starptautiskā projekta „Veselība un vide Baltijas jūras reģionā” (angļu val. – Health and 

Environment in the Baltic Sea Region – HEPRO) ietvaros 2007. gadā veiktā aptauja, kurā piedalījās 

1006 Jūrmalas iedzīvotāji vecumā no 16-79 gadiem. 

HIV – Cilvēka imūndeficīta vīruss (angļu val. - Human Immunodeficiency virus) 

IKP – Iedzīvotāju konsultatīvā padome 

IKTP – Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

BJIC – Bērnu un Jauniešu interešu centrs 

AJP – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskā pārvalde 

JPD – Jūrmalas pilsētas dome 

JS – Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas Slimnīca” 

VVSPC – Pašvaldības iestāde "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" 

KC – Jūrmalas pilsētas domes Kultūras centrs 

KVC – Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs” 

LM – Labklājības ministrija 

LP – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

ĪPPĪN – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa 

NVD – Nacionālais Veselības dienests 

NVO – Nevalstiskās organizācijas 

PLN - Īpašuma pārvaldes Pilsētsaimniecības un Labiekārtošanas nodaļa 

PP – Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības policija 

PPN – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 

PVO – Pasaules Veselības organizācija 

PZDG – potenciāli zaudētie dzīves gadi 

SAN -  Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde Sabiedrisko attiecību nodaļa 

JSSC – Jūrmalas sporta servisa centrs 

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs 

STI – seksuāli transmisīva infekcija 

TUAN – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa 

MĀSP – Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde 

TB – tuberkuloze 
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VM – Veselības ministrija 

VSCS – Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs 

„Sloka”” 

VVS – Veselību veicinošas skolas 
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Apkopojums par rīcības plāna izpildi 

 
Nr. Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji/ 

Iesaistītās 

institūcijas 

(partneri) 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, nav 

uzsākts, 

izpildē, daļēji 

izpildīts, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

2.1. Mērķis: Atbalstošas un drošas vides attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana 

1. uzdevums Vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām (ar nespēju) 
1.1. Aprīkot Jūrmalas 

pirmskolas izglītības 

iestādes un 

vispārizglītojošās 

skolas ar tehniskām 

iekārtām, kas 

nodrošina 

piekļūšanu ēkām un 

pārvietošanos tajās. 

Jūrmalas pirmskolas 

izglītības iestādes un 

vispārizglītojošās 

skolas nodrošināta 

iespēja piekļūt ēkām 

un pārvietoties tajās. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/ ĪPPĪN Daļēji izpildīts  2020.gadā izglītības iestāžu 

renovācijas gaitā Jūrmalas 

peldēšanas skolā ir uzstādīts lifts ar 

iespēju pārvietoties pa visu ēku 

personām ratiņkrēslā, Kauguru 

vidusskolā uzstādīts pacēlējs, lai 

nodrošinātu pieeju pārvietoties 

1.stāvā ar ratiņkrēslu, Ķemeru 

pamatskolā ir uzstādīts specializēts  

pacēlāja krēsls, nodrošinot 

pieejamību visā ēkā personai 

ratiņkrēslā, Jaundubultu vidusskolā 

uzstādīts pacēlājs, lai nodrošinātu 

pieejamību ēkas 1.stāvā personām 

,kas pārvietojas ratiņkrēslā. 

1.2. Izveidot 

nobrauktuves uz 

ietvēm un citās 

Pilsētā nodrošināta 

ielu tīkla pieejamība, 

izveidojot 

Visu periodu

  

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IIPN / NVO, 

IKP 

Daļēji izpildīts Atbilstoši Jūrmalas pilsētas 

pašvaldība Ceļu fonda izlietojuma 

programmā noteiktajam, kas tiek 
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vietās, kur tas 

nepieciešams, lai 

nodrošinātu pilsētas 

ielu tīkla 

pieejamību. 

nobrauktuves uz 

ietvēm un citās 

vietās. 

apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas 

domes saistošajiem noteikumiem 

par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

gadskārtējo budžetu, apjomīgi ielu, 

daudzdzīvokļu namu iekškvartālu 

un ietvju seguma remontdarbi veikti 

visās pilsētas apkaimēs: 

 Gājēju celiņa izbūve Skolas 

ielā no Satiksmes ielas līdz Jurģu 

ielai (Sloka/Kauguri); 

 Seguma atjaunošana gājēju 

celiņam Baznīcas ielā (ielas abās 

pusēs) no Blaumaņa ielas līdz 

stāvlaukumam (Majori); 

 Seguma atjaunošana 

Dubultu prospektā (jūras pusē) no 

Gaujas ielas līdz Upes ielai 

(Jaundubulti/Majori); 

 Seguma atjaunošana 

Strēlnieku prospektā no Upes ielas 

līdz Rāznas ielai un no Alauksta 

ielas līdz Lielupes ielai 

(Jaundubulti/Majori); 

 Seguma atjaunošana gājēju 

celiņam Tukuma ielā no Brocēnu 

ielas līdz Robežu ielai un 

sabiedriskā transporta pieturvietā 

pie Ķemeru pamatskolas (Ķemeri). 

1.3. Izveidot jaunas un 

uzlabot jau esošās 

noejas uz jūru. 

Ik gadu tiek veidotas 

jaunas vai uzlabotas 

jau esošās noejas uz 

jūru. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PLN/ NVO, 

LP 

Izpildē  Uzstādītas jaunas betona plāksnes 

Baznīcas ielas un Jaunķemeru ceļa 

izejās uz jūru. 
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1.4. Nodrošināt 

specializēto invalīdu 

tualešu esamību, 

personām, kuras 

pārvietojas 

riteņkrēslā, 

noteiktās vietās 

pilsētā, t.sk. 

pludmalē. 

Specializētās tualetes 

izveidotas  Tīklu ielā 

pie Brīvdabas 

muzeja, Vienības 

prosp., Jomas un 

Viktorijas ielu 

krustojumā, Jomas 

un Smilšu ielu 

krustojumā, 

Omnibusa ielas 

stāvlaukumā, Kļavu 

ielā, Līgatnes ielā, 

Brīzes ielā, Vēju ielā. 
Konkrētajās adresēs 

ir pieejamas tualetes, 

kas piemērotas 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PLN/ LP, IKP, 

NVO 

Izpildē Tās ir uzstādītas iepriekšējos gados 

un šobrīd tiek uzturētas funkciju 

nodrošināšanai. 

1..5 Aprīkot Jūrmalas 

pašvaldības iestādes 

ar tehniskām 

iekārtām, kas 

nodrošina 

piekļūšanu ēkām un 

pārvietošanos tajās. 

Attīstīt un 

modernizēt 

pakalpojumu 

sniedzēja 

infrastruktūru 

veselības un 

sociālās aprūpes 

Veselības un sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēju institūcijās 

vides pieejamība 

nodrošināta daļēji.  

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Iestāžu vadītāji 

/ ĪPPĪN 

Uzsākts Jūrmalas pašvaldības iestādēs ir 

veikts vides pieejamības 

pašnovērtējuma process. Veiktie 

pašnovērtējumi apkopoti. Veselības 

un sociālās aprūpes centrā “Sloka” 

2020. gadā noticis sagatavošanās 

posms infrastruktūras uzlabošanas 

darbiem, tie tiek plānoti 2021. un 

2022. gadā, kur paredzēta korpusa 

K-4 pārbūve iekļaujot vides 

pieejamības prasības. 
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centrā “Sloka”. 

1.6. Rekonstrukciju gaitā 

un jaunu iestāžu 

celtniecībā ievērot 

universālā dizaina 

principus. 

Nozīmīgākos 

kultūras un tūrisma 

objektos izvietot 

taktīlā veidā 

nolasāmu 

informāciju. Attīstīt 

audio gida sistēmu. 

Esošo objektu 

pārbūves vai jaunu 

objektu izbūves 

darbu ietvaros, tiek 

ņemti vērā universālā 

dizaina principi un 

īstenoti vides 

pieejamības 

pasākumi. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IIPN/ Iestāžu 

vadītāji 

Izpildē Veicot Jūrmalas Sporta skolas 

peldbaseina renovāciju tika 

nodrošināta vides pieejamība. 

Izbūvēts panduss, atbilstošas 

invalīdu tualetes un izbūvēts 

pacēlājs uz peldbaseina ēkas otro 

stāvu kurā atrodas lielais baseins. 

Ķemeru pamatskola ir aprīkota ar 

tehniskām iekārtām, kas nodrošina 

piekļūšanu ēkā un pārvietošanos 

tajā. 

Jūrmalas pilsētas Kauguru 

vidusskolā (Raiņa 118) ir uzstādīts 

pacēlājs cilvēkiem ar kustības 

traucējumiem iekļūšanai skolā līdz 

1. stāvam 

1.7. Attīstīt pašvaldības 

dzīvojamo fondu 

sociāli 

mazaizsargātām 

iedzīvotāju grupām, 

lai nodrošinātu 

mērķa grupas 

iedzīvotājiem 

veselībai labvēlīgus 

apstākļus. 

Pašvaldība nodrošina  

dzīvojamo fondu 

sociāli 

mazaizsargātām 

iedzīvotāju 

kategorijām, kā arī 

tiek piedāvāti 

izīrēšanai dzīvokļi 

personām, kuras 

pārvietojas 

riteņkrēslā.   

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

DZN Izpildē 2020. gadā noslēgti sociālo 

dzīvojamo telpu īres līgumi, 

tādējādi nodrošinot sociāli 

mazaizsargātas personas (ģimenes) 

ar pašvaldības dzīvojamo telpu. 

Pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

mājas Nometņu ielā 2A pirmajā 

stāvā un Skolas ielā 44 ar atsevišķu 

ieeju, atrodas dzīvojamās telpas ar 

vides pieejamību personām ar 

funkcionāliem traucējumiem.   

1.8. Izveidot pludmales 

zonu personām ar 

īpašām vajadzībām, 

tai skaitā personām 

Izvietotas 

pārģērbšanās kabīnes 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām: 

Visu periodu Eiropas 

savienības 

finansējums, 

Pašvaldības 

PLN, ĪPPĪN/ 
LP, NVO 

Izpildē ESF projekta "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros 
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ar redzes 

traucējumiem, kur 

drošību sniegtu 

atbilstošas 

tehnoloģijas 

(peldēšanai domāts 

ratiņkrēsls, īpašs 

pludmales inventārs, 

aproces ar 

radioviļņu uztvērēju, 

kas rada atbilstošu 

signālu un citas 

nepieciešamas 

lietas). Attīstīt 

asistenta 

pakalpojumus 

pludmales 

pieejamības 

palielināšanai. 

Jaunķemeros, 

Kauguros, Vaivaros, 

Jaundubultos. 

Nodrošināts 

pludmales inventārs 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām – 

tandēmriteņi (2 

gab.), trīsriteņi (2 

gab.), pludmales 

spēles personām ar 

redzes traucējumiem, 

peldrati (Kauguru un 

Jaunķemeru 

pludmalēs), atpūtas 

krēsli. Kopš 

2014.gada pludmalē 

tiek nodrošināts 

asistents pludmales 

inventāra 

izmantošanai. 

Secināts, ka aproces 

ar radioviļņu 

uztvērēju cilvēkiem 

ar redzes 

traucējumiem nav 

racionāla un jēgpilna 

aktivitāte. 

budžeta 

līdzekļi 

Kauguru pludmales pieejamības 

palielināšanai (speciālā inventāra 

izmantošanai - peldrati, 

tandēmritenis) tiek nodrošināts 

asistenta pakalpojums, kur 2020. 

gadā nodrošinātas 49 asistēšanas 

nodarbības pludmalē 34 

dalībniekiem. 

2. uzdevums Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzīšana 
2.1. Nodrošināt 

Pašvaldības 

Izglītības iestādēs 

radīta droša vide 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

IZP,PP/ MĀSP Izpildē Pie skolām nodrošinātas PP 

inspektoru dežūras 2019./2020. 
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policijas 

pārraudzību un 

drošību izglītības 

iestādēs.  

visiem iesaistot 

Pašvaldības policiju. 

līdzekļi mācību gada laikā līdz Ārkārtējās 

situācijas pasludināšanai (2020.g. 

marts). Veikta sabiedriskās kārtības 

un drošības uzraudzība. Lasītas  

lekcijas par tēmām (drošība uz ielas, 

drošība uz ledus, par administratīvo 

atbildību un atkarībām).  

Dalība un darbs Bērnu tiesību 

aizsardzības komisijā.  
Pašvaldības policijas inspektori 

nodrošināja savu klātbūtni pie 15 

Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm 

rīta un pusdienas laika stundās 

(bērnu došanās laikā uz un no 

skolas).  

Pēc skolu pieprasījuma papildus 

tika norīkoti inspektori dažādu 

drošības pasākumu īstenošanai 

(svētku dienas, CSN ievērošanas 

uzraudzība, u.c.). Nepilngadīgo 

lietu inspektori  skolās lasīja dažāda 

rakstura lekcijas, organizēja 

preventīva rakstura reidus.   

2.2. Nodrošināt glābēju 

dienesta darbību 

pludmalē. 

Katru sezonu 

pašvaldības policijas 

Glābšanas dienests 

nodrošina pilnvērtīgu 

darbu 7 glābšanas 

stacijās sezonas laikā 

un 3 glābšanas 

stacijās visa 

kalendārā gada laikā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP Izpildē Glābšanas dienests peldsezonā 

nodrošināja pilnvērtīgu darbu 7 

glābšanas stacijās, 3 glābšanas 

stacijas strādāja visu kalendāro 

gadu. 



13 

 

2.3. Nodrošināt 

Pašvaldības 

policijas 

patruļdienestu 

pilsētā tumšās 

diennakts stundās, 

īpašu uzmanību 

pievēršot 

kūrortsezonai. 

PP darbinieki pilsētā 

patrulē divās mobilās 

operatīvās grupās. 

Vasaras sezonā tiek 

norīkoti papildus 

darbinieki Jomas 

ielas rajonā gan 

kājnieku patruļā, gan 

ar motorolleru.   

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP Izpildē Ikdienā pilsētā patrulē PP divas 

mobilās grupas (ar auto transportu) 

2 cilvēku sastāvā 24 stundu režīmā. 

Kūrortsezonas laikā Jomas ielas 

rajonā PP nodrošina arī kājnieku un 

moto patruļu. 

3. uzdevums Fizisko aktivitāšu veicinošas vides attīstīšana 
3.1. Uzlabot esošo 

riteņbraucēju celiņu 

tīklu un attīstīt 

jaunus maršrutus. 

Ik gadu tiek veikta 

esošo gājēju un 

riteņbraucēju celiņu 

atjaunošana 

Visu periodu. Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IIPN/ AP Uzsākts Veloceliņu tīkla attīstība - izstrādāts 

būvprojekts gājēju un veloceliņa 

izbūvei no Mūzikas ielas līdz Kāpu 

ielai (Melluži). 

3.2. Nodrošināt dabas 

taku attīstību 

pilsētas dabas 

teritorijās (dabas 

taku aprīkošana) 

Dabas taku 

apsaimniekošana 

pašvaldībā notiek 

sadarbībā ar AS 

“Latvijas valsts 

meži” un Dabas 

aizsardzības 

pārvaldi.  

 

Visu periodu  PLN/ AP  Izpildē Ragakāpas dabas parkā dabas takās 

ierīkotas drošas un ērtas kāpnes, 

izvietoti soliņi, informatīvas 

norādes un stendi. 

Lai atvieglotu orientēšanos dabas 

takās un izbraucienā ar velosipēdu, 

tūrisma maršrutiem tika ierakstīti 

GPX faili un publicēti tūrisma 

vietnē visitjurmala.lv. 

 

3.3. Nodrošināt atpūtas 

brīža iespējas 

pilsētas teritorijā, 

noteiktos attālumos 

vietās izvietojot 

soliņus, uzmanību 

pievēršot senioru 

Veicot teritoriju 

labiekārtojumu soliņi 

izvietoti visā 

pludmales garumā.  

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PLN/ LP, AP Izpildē Pludmalē izvietoti vairāk nekā 240 

soli, gandrīz 200 atkritumu 

konteineri un pārģērbšanās kabīnes 

pludmalē, četras pārģērbšanās 

kabīnes ir pielāgotas cilvēku ar 

kustību traucējumiem un invalīdu 

ērtībām. 2020. gadā 27 izejās uz 
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vecuma iedzīvotāju 

funkcionālām 

iespējām. 

jūru uzstādīti jauni soli un atkritumu 

urnas.  

3.4. Izstrādāt dažādus 

tūrisma maršrutus 

pilsētas teritorijā, 

kuros tiktu norādīti 

pārvaramie 

attālumu, un 

ieteikumi to 

veikšanai laika 

grafikā, ieteikumi to 

realizācijai 

noteiktām 

saslimšanu grupām, 

lai radītu atbilstošu 

slodzi cilvēkiem ar 

dažādām 

funkcionālām 

iespējām, un 

informāciju 

apkopojot bukletos. 

Tūrisma informācijas 

centrā ir izvietoti 

informatīvie 

materiāli par 

maršrutiem un 

pieejami 

tīmekļvietnē 

www.visitjurmala.lv 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

TUAN, MĀSP/ 

LP, AP 

Izpildē Papildināts jau esošo pastaigu 

maršrutu klāsts jūrmalniekiem un 

pilsētas viesiem. Tika izstrādāti 

jauni kultūrvēsturiski pastaigu 

maršruti pa Bulduriem, Lielupi, 

Buļļuciemu. Maršruti ir aptuveni 5 

kilometrus garus un nesteidzīgi 

izstaigājami divās stundās.. 
Maršruti pieejami tīmekļvietnē 

www.visitjurmala.lv sadaļā “Redzi 

un dari” – “Apskates vietas” – 

“Maršruti”. 

Lai atvieglotu orientēšanos dabas 

takās un izbraucienā ar velosipēdu, 

tūrisma maršrutiem tika ierakstīti 

GPX faili un publicēti tūrisma 

vietnē visitjurmala.lv. 

 

3.5. Sekmēt pilsētas 

teritorijas 

plānojumā ietverto 

funkciju realizāciju 

(t.sk. rekreācijas 

zonu attīstību). 

Pilsētā notiek 

nepārtraukts 

teritorijas plānojuma 

funkciju pārskats. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PPN/ PNI Izpildē Jūrmalas pilsētas domes 2020. gadā 

nozīmīgākie objekti: 

1. Tukuma 32, Jūrmalā 

ūdenstorņa pārbūve un restaurācija, 

2. Stāvvietas E. Dārziņa 17, 

Jūrmalā izbūve un Tūristu ielas 

posma atjaunošana, 

3. Infrastruktūras sakārtošana, 

uzlabošana: 

12 bērnu rotaļu ierīču laukumi; 
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Teātra ielas posma, Skolas ielas 

posma autostāvvietu kabatu izbūve, 

atjaunošana; 

            Skolas 25, Skolas 29 

teritorijas labiekārtošana. 

  

Izdotas būvatļaujas, akceptēti 

projekti: 

1. Jūrmalas teātra pārbūve 

Muižas iela 7, Jūrmalā, 

2. Lielupes pamatskolas 

pārbūve un sporta zāles piebūve 

Aizupes iela 1A, Jūrmalā.    

4. uzdevums Sabiedrības informēšana 
4.1. Sagatavot 

informācijas 

materiālus par 

Jūrmalas pilsētas 

tūrisma maršrutiem, 

aktīvās atpūtas 

iespējām un 

nodrošināt šīs 

informācijas 

pieejamību (bukleti, 

informācijas stendi, 

mājas lapa). 

Informācija par 

tūrisma aktīvās 

atpūtas iespējām ir 

sagatavota un 

publicēta gan 

mājaslapā 

visitjurmala.lv , gan 

mobilajā aplikācijā 

VisitJurmala.  

 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

TUAN,MĀSP,

PLN/LP,PP 

Izpildē Realizēta drukas materiālu 

pieejamība, piemēram, Jūrmalas 

tūrisma karte un Praktiskais 

ceļvedis. Drukātie materiāli ir 

izvietoti Jūrmalas tūrisma 

informācijas centrā, informācijas 

centros lielākajās Latvijas pilsētās, 

kā arī lidostā “Rīga” un uz kruīza 

kuģa “Tallink”, kas nodrošina labu 

mērķauditorijas sasniedzamību. 

Visi drukātie materiāli ir pieejami 

vismaz 3 valodās – latviešu, angļu 

un krievu. 

Katru gadu/ katru sezonu 

informācija tiek aktualizēta. 2020. 

gadā izgatavots buklets “Izbaudi 

vasaru Jūrmalā”. 
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Pavasara periodā pašvaldības 

policijas darbinieki piedalās bukletu 

izplatīšanā par roņu mazuļu 

atrašanos un uzraudzību pludmalē. 

4.2. Nodrošināt 

informāciju par 

Jūrmalas pilsētas 

tūrisma maršrutiem 

un kultūras 

objektiem uztveramu 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām - lasāmu 

Braila rakstā, 

iespējas lietot 

audiogidu, izvietojot 

taktilās kartes. 

Tūrisma informācijas 

centrā uzstādīts 

skārienjūtīgs ekrāns, 

kur ir pieejama 

visitjurmala.lv mājas 

lapas informācija. 

Mājas lapa ir 

pielāgojama 

cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem, t.i., ir 

iespējams koriģēt 

lapas tālummaiņu. 

Jūrmalas pilsētas 

muzejā un Aspazijas 

mājā pieejamas 

ekskursijas zīmju 

valodā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PLN, TUAN, 

MĀSP/LP, 

IIPN 

 Izpildē 2020. gadā tiek turpināts uzturēt jau 

esošās uzstādītās iekārtas un 

platformas. 

4.3. Nodrošināt 

informāciju par 

drošību uz ūdens un 

citām lietām, kas ir 

aktuālas Jūrmalai. 

PP Glābšanas 

dienesta inspektori ik 

gadu nodrošina 

informatīvo stendu 

izvietošanu par 

bīstamību atrasties 

uz ledus. 

Peldsezonas laikā pie 

glābšanas stacijām 

tiek pacelti karogi 

par glābēju darbību, 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP/ CVA,PLN Izpildē Sabiedrības informēšana par 

drošību uz ūdens tiek nodrošināta ar 

informatīvo stendu (tablo) un 

paceltajiem informācijas karogiem 

pie glābšanas stacijām.  

Ziemas sezonā tiek izvietotas 

informatīvās zīmes par bīstamību 

atrasties uz ledus un zīmes par 

aizliegumu atrasties uz ledus.   

Pašvaldība ar pilsētas mājas lapas, 

bezmaksas avīzes un sociālo tīklu 
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stendi atspoguļo 

ūdens un gaisa 

temperatūras. 

palīdzību regulāri informē pilsētas 

iedzīvotājus un viesus par drošību 

uz ūdens un pludmalē. 

2.3.1. Mērķis: Veselīga uztura veicināšana, uztura paradumu uzlabošana 

1. uzdevums Veselīga uztura nodrošināšana un zināšanu par veselīgu uzturu uzlabošana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem 
1.1. Veikt (organizēt) 

izglītojošus 

pasākumus veselīga 

uztura jautājumos 

skolēniem un viņu 

vecākiem, veicinot 

veselīgu uztura 

izvēli. 

Visu periodu tiek 

organizētas dažāda 

formāta aktivitātes, 

veicinot izvēlēties 

veselīgu uzturu gan 

skolēniem, gan viņu 

vecākiem.  

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/ Iestāžu 

vadītāji, LP 

Izpildē ESF projekta "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros:  

dienas nometne - 8 dienu nometne 

1.-4. klašu 20 skolēniem par 

veselīgu uzturu un fiziskām 

aktivitātēm 

1.2. Informēt bērnus un 

vecākus par dažādu 

pārtikas produktu 

kaitīgo ietekmi uz 

veselību. 

Pārrunas mācību un 

audzināšanas 

stundās, vecāku 

sapulcēs, 

informatīvie plakāti. 

ESF projekta 

"Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības 

veicināšanai un 

slimību profilaksei 

Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) 

ietvaros:  dienas 

nometne 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Eiropas 

Savienības 

finansējums 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildē Viena vasaras 8 dienu nometne 1.-4. 

klašu 20 skolēniem par veselīgu 

uzturu un fiziskām aktivitātēm 

1.3. Mudināt lietot piena 

produktus, dārzeņus 

un augļus, ievērot 

Sastādot ēdienkartes 

tiek sekots bērnu 

uztura atbilstībai 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildē Attālināto mācību laikā Jūrmalas 

pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 

skolēni saņēma pārtikas pakas, 
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sabalansētu uzturu 

pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

un vispārējās 

izglītības iestādēs. 

veselīga uztura 

normām. 

Vispārējās izglītības 

iestāžu 1.-12. klašu 

skolēni piedalās 

Lauku atbalsta 

dienesta organizētajā 

programmā “Skolas 

auglis” un “Skolas 

piens”. 

atbilstoši veselīga uztura normām. 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas 

vidusskolā ar 1.-9. klašu skolēniem 

veiktas pārrunas par veselīgu un 

sabalansētu uzturu “Skolas piens” 

un “Skolas auglis”. 

Turpinās  dalība vispārējās 

izglītības iestādēs 1.-12. klašu 

skolēniem, kuri piedalās Lauku 

atbalsta dienesta organizētajā 

programmā “Skolas auglis” un 

“Skolas piens”. 

1.4. Nodrošināt 

bezmaksas 

ēdināšanu 

pirmsskolas 

izglītības iestādēs, 

skolās no 1. līdz 

9.kl., turpmāk 

apsvērt iespējas 

ēdināšanas 

pakalpojuma loka 

paplašināšanai, kā 

arī bērniem no 

ģimenēm, kurās 

trūkst finansiālo 

resursu 

pamatvajadzību 

nodrošināšanai 

Visi izglītojamie 

atbilstoši Jūrmalas 

pilsētas domes 

2014.gada 10.jūlija 

saistošajiem 

noteikumiem Nr.19 

„Par ēdināšanas 

maksas 

atvieglojumiem 

Jūrmalas pilsētas 

izglītības iestādēs” 

saņem brīvpusdienas.  

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildīts 2020. gada 27. marta Jūrmalas 

pilsētas domes lēmums Nr. 149 “Par 

atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas 

laikā”, kas noteica nodrošināt darba 

dienās ar siltām pusdienām 

Jūrmalas pilsētā dzīvojošos bērnus 

no trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm to dzīvesvietās. Silto 

pusdienu piegādi nodrošināja 

Jūrmalas pilsētas pamatskola un 

Labklājības pārvalde. Labklājības 

pārvalde nodrošināja ēdināšanas 

pakalpojumu apmaksu saskaņā ar 

lēmuma 1.2 punktā noteikto 

bērniem no trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm, kuri 

netika ēdināti par valsts budžeta 

līdzekļiem. Bērniem no daudzbērnu 

ģimenēm tika izsniegtas 1027 

1.5. Nodrošināt 

ēdināšanas maksas 

atlaides bērniem, 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildīts 
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kuri apgūst 

pirmskolas izglītību 

pārtikas pakas, savukārt katru 

mācību dienu ārkārtējās situācijas 

laikā 85 trūcīgo un maznodrošināto 

ģimeņu bērni saņēma siltas 

pusdienas. 

Visu periodu pirmsskolas izglītības 

iestādēs tika nodrošināta bezmaksas 

ēdināšana iestādes telpās saskaņā ar 

epidemioloģiskās drošības 

noteikumiem, kur pašvaldība 100% 

apmērā sedza ēdināšanas izmaksas. 

2020.gadā līdz marta mēnesim un 

no septembra līdz decembrim visās 

izglītības iestādēs tika nodrošināta 

izglītojamo bezmaksas ēdināšana 

iestādes telpās. 

 

1.6. Nodrošināt 

ēdināšanas maksas 

atlaides bērniem, 

kuri apgūst 

pirmskolas izglītības 

iestādēs bērniem no 

trūcīgām un 

maznodrošinātām 

ģimenēm. 

 Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildē 

1.7. Organizēt un 

realizēt mācību 

ekskursijas un talkas 

(ar tematisku ievirzi 

par uzturu). 

Klases stundas ar 

praktisku, izzinošu 

darbību notiek visās 

Jūrmalas pilsētas 

skolās. 

Visu periodu  Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Uzsākts Ņemot vērā epidemioloģiskās 

drošības pasākumus valstī, mācību 

ekskursijas netika realizētas. 

Uzsākta plānošana 2021.gadā . 

1.8. Organizēt un 

realizēt konkursus 

un viktorīnas par 

veselīgu uzturu. 

Mācību stundās 

(dabas zinībās, 

bioloģijā, veselības 

mācībā) un starp 

klasēm katru gadu 

notiek konkursi par 

veselīgu uzturu, 

sākumskolas klasēs 

notiek viktorīnas par 

šo tēmu un zīmējumu 

Visu periodu  Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildē Aktivitāte tiek īstenota mācību 

procesa ietvaros, sociālajās zinībās 

un bioloģijā, klases stundās skolēni 

tiek īpaši aicināti plānot savus 

uztura paradumus. 
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konkursi. 

1.9. Skolas projekta 

nedēļas laikā veidot 

projektus par 

veselīga uztura 

tēmu. 

Veselīga uztura tēmu  

pedagogi iekļauj 

rotaļnodarbībās. 

Projekti  par 

vitamīniem, piena 

produktiem, maizi, 

sabalansētu uzturu. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP,LP Izpildē Projekta nedēļas ietvaros Pumpuru 

vidusskolā tika iezīmēta tēma 

“Veselības uzturēšana saistībā ar 

attālināto mācību procesu, Covid-19 

ietekme un tā sekas jauniešu vidū.” 

Kā viens no projektu darbiem tika 

realizēts par aizsargmasku 

lietošanas paradumiem un veidiem 

šodien un vēsturē. 

1.10. Nodrošināt virtuves 

darbinieku 

izglītošanu par 

veselīga uztura 

sagatavošanas 

principiem un 

stimulēt šo principu 

ievērošanu. 

Izglītības iestāžu   

atbildīgie virtuves 

darbinieki piedalījās 

izglītojošā 

konferencē „Veselīgs 

uzturs: celiakija un 

bez glutēna 

ēdināšana izglītības 

iestādēs”. Principu 

ievērošanas 

stimulēšana tiek 

ietverta pakalpojumu 

sniedzēju izvēles 

procesa gaitā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP Izpildē Ņemot vērā ārkārtējo situāciju 

Covid-19 dēļ, 2020. gadā dalībnieki 

konferencē nepiedalījās, bet 

veselīga uztura gatavošanas principi 

tiek ievēroti visās izglītības 

iestādēs. 

1.11. Iepirkumu un 

ēdināšanas 

pakalpojumu 

sniegšanas izglītības 

iestādēs kvalitātes 

uzlabošana un 

pilnveidošana. 

Ēdināšanas 

pakalpojumu un 

pārtikas produktu 

piegādes iepirkumi 

izglītības iestādēs  

tiek organizēti 

izvēloties 

saimnieciski 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP, JPD 

Iepirkumu 

birojs 

Izpildē Pasākumi tiek īstenoti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, ņemot vērā 

labas prakses piemērus. 
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visizdevīgāko 

pretendenta 

piedāvājumu, kurā 

tiek vērtēti 

pakalpojuma 

daudzveidība, ēdienu 

atbilstība veselīgam 

uzturam, kā arī 

piedāvāto produktu 

daudzums, kas ir 

sertificēti nacionālajā 

pārtikas kvalitātes 

shēmā, bioloģiskās 

lauksaimniecības vai 

integrētās 

lauksaimniecības 

shēmās. 

1.12. Kafejnīcu un 

pārtikas produktu 

tirdzniecības 

automātu darbības 

uzraudzība 

atbilstoši 

normatīviem 

aktiem. 

Skolu kafejnīcās tiek 

tirgoti tikai tie 

produkti, kuri atbilst 

normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

Visu periodu  IZP Izpildē Izglītības iestāžu kafejnīcās un 

produktu tirdzniecības automātos 

pārdotā produkcija atbilst normatīvo 

aktu prasībām. To kontrolē un 

uzrauga Pārtikas un veterinārais 

dienests.  

1.13. Nodrošināt bērnu ar 

īpašām uztura 

vajadzībām, 

nediskriminējošu 

ēdināšanu (alerģija, 

diabēts, celiakija, 

u.c.). 

Tiek nodrošināts 

ēdiens bērniem ar 

īpašām uztura 

vajadzībām. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP, LP Izpildē Izvērtējot katras izglītības iestādes 

audzēkņu vajadzības, 

nepieciešamības gadījumā, tiek 

nodrošināts ēdiens bērniem ar 

īpašām uztura vajadzībām. 
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1.14. Nodrošināt 

veselības 

veicināšanas 

speciālista 

pieejamību Bērnu 

un jauniešu interešu 

centrā, lai radītu 

iespēju bērniem 

saņemt informāciju, 

kas saistīta ar 

uzturu, higiēnu, 

liekā svara 

problēmām. 

paplašinot tā 

funkcijas kā 

Jaunatnes iniciatīvu 

un veselības 

centram. 

 Paplašinātas iespējas 

informēt bērnus par 

tematiem, kas saistīti 

ar uzturu, higiēnu, 

liekā svara 

problēmām  caur 

jauniešiem zināmiem 

un drošiem 

informācijas 

apmaiņas kanāliem. 

2017.-2019. Eiropas 

Savienības 

finansējums 

IZP/ Bērnu un 

jauniešu 

interešu centrs, 

LP, 

NVO 

Izpildē Informācijas pieejamība, kas saistīta 

ar uzturu, higiēnu, liekā svara 

problēmām ar speciālista klātbūtni, 

vadot izglītojošas lekcijas tika 

nodrošināta līdz 2019. gadam ESF 

projekta "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros. 

2. uzdevums Veselīga uztura nodrošināšana un veselības paradumu uzlabošana pieaugušajiem iedzīvotājiem darbaspējīgā vecumā 
2.1. Veicināt veselīga 

uztura pieejamību 

darbavietās. 

Pašvaldības iestādēs  

nodrošināta atsevišķa 

telpa pusdienu 

ieturēšanai, 

nodrošinot iespēju 

uzglabāt un uzsildīt 

ēdienu. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Pašvaldības 

iestāžu 

vadītāji/ 
Uzņēmēju 

konsultatīvā 

padome, LP 

Izpildē Darbiniekiem ir nodrošināta iespēja 

atsevišķā telpā uzsildīt un ieturēt 

maltīti, īpaši to izmanto summētā 

darba laika režīmā strādājošie. 

Telpas tiek uzturētas atbilstoši 

higiēnas prasībām un plānots arī 

turpmāk to darīt darbinieku 

veselības uzturēšanai. 

2.2. Veicināt dot 

priekšroku 

pašvaldības 

teritorijā 

Publiskajos 

pasākumos 

ēdināšanu nodrošina 

konkrētais pasākuma 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

ĪPPĪN/ KC Izpildē KC organizējot dažādus pasākumus 

dod priekšroku tādiem ēdināšanas 

uzņēmumiem, kas piedāvā Latvijā 

audzētu un veselīgu pārtiku. 2020. 
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notiekošajos 

publiskajos 

pasākumos tiem 

ēdināšanas 

uzņēmumiem, kas 

piedāvā svaigu, 

veselīgu no Latvijas 

produktiem gatavotu 

maltīti. 

organizators, kas arī 

atbild par 

pakalpojuma 

kvalitāti un 

piedāvājumu. 

gadā sakarā ar Covid-19  

ierobežojumiem ēdināšanas 

pakalpojumi publiskajos pasākumos 

netika nodrošināti. 

2.3. Veicināt veselīgu 

pārtikas produktu 

tirdziņus 

pašvaldībā. 

Pilsētā pieejams 

lauksaimnieku tirgus 

Kauguros, Bulduros 

un Dubultos. 

Visu periodu  ĪPPĪN/ 

KC,NPN 

Izpildē KC organizē gan atsevišķus 

gadatirgus, gan tirdzniecību dažādu 

pasākumu laikā. Tiek piedāvāta 

dabīga, veselīga Latvijas 

produkcija. Pilsētā iespējas 

iegādāties veselīgu lokālu un 

sezonālu pārtiku ir Bulduru, Majoru 

(Kalnciema iela) Dubultu, Kauguru 

tirgos. 

2.4. Informēt sabiedrību 

par veselīga uztura 

nozīmi. 

Nodrošināta 

sabiedrības 

informēšana par 

uztura nozīmi, 

izmantojot dažādus 

informēšanas 

kanālus.  

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums, 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ IKTP Izpildē 2020. gadā Jūrmalas pašvaldības 

iestādēs tika izplatīti drukāti 

materiāli par uztura nozīmi 

atsevišķām sabiedrības grupām – 

senioriem, onkoloģijas slimniekiem 

un bērniem. Materiālus nodrošināja 

Veselības ministrija ESF projekta 

“Kompleksi veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi” 

ID.Nr. 9.2.4.1/19/I/001 ietvaros. 

3. uzdevums Zīdīšana 
3.1. Veicināt bērna 

zīdīšanu 

Visu perioda laiku 

pašvaldība rīko 

Visu periodu  LP/ Veselības 

aprūpes 

Nav izpildīts LP pakalpojums “Zīdīšanas 

apmācības” tika paredzēts realizēt 
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izglītojošas 

nodarbības bērnu 

zīdīšanas 

vecināšanai. 

pakalpojuma 

sniedzēji 

2020. gadā, bet ņemot vērā 

noteiktos epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, netika realizēts. 

Veselības aprūpes sniedzēji 

pašvaldībā konsultāciju laikā sniedz 

informāciju par zīdīšanu un tās 

ieguvumiem. 

3.2. Veicināt privātu 

telpu izveidi 

publiskajās vietās 

bērnu zīdīšanai, 

izcelt tos 

uzņēmumus, kuros 

tas ir nodrošināts. 

Pašvaldībā izcelti 

uzņēmumi, kur 

pieejama privāta 

telpa bērna zīdīšanai. 

Visu periodu Privātie 

līdzekļi 

LP/ AP, 

uzņēmēju 

konsultatīvā 

padome 

Uzsākts  Pašvaldības organizācijas 

vajadzības gadījumā nodrošinātu 

šādu iespēju, secināts, ka māmiņas 

izmanto  valsts noteiktās sociālās 

garantijas  un zīdīšanas laikā 

pārsvarā ir bērna kopšanas 

atvaļinājumā. Jautājuma aktualitāte 

mazinājusies sakarā ar Covid-19 

izplatību valstī 2020.gadā. 

Jautājumu par publisku telpu bērna 

zīdīšanai paredzēts uzsākt 

2022.gadā, sadarbojoties ar 

uzņēmumiem, kuri sniedz publiskus 

pakalpojumus pašvaldības teritorijā. 

3.3. Veicināt bērnu 

zīdīšanu tūlīt pēc 

dzimšanas 

(„Bērnam 

draudzīga 

slimnīca”). 

Dzemdniecības 

pakalpojuma 

sniegšanas ietvaros, 

veselības aprūpes 

iestāde Jūrmalas 

slimnīca, īpašu 

uzmanību pievērš 

bērna zīdīšanai ar 

mātes pienu visu 

laika periodu. 

Pašvaldība nodrošina 

Visu periodu Valsts 

finanšu 

līdzekļi, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

JS/ LP, 

veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē 2020. gadā sociālais pabalsts 

jaundzimušā aprūpei piešķirts 636 

personām. 

Jūrmalas slimnīcas Dzemdību 

nodaļā 2020. gadā piedzimuši 1797 

bērni. Salīdzinot ar 2019. gadu, kad 

Jūrmalā pasaulē nākuši 1694 bērni, 

pērn jaundzimušo ir par simtu trīs 

bērniņiem vairāk. Slimnīcā 

diennaktī tiek pieņemtas vidēji 

piecas dzemdības. Slimnīca uztur  
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sociālo pabalstu  

500,- EUR apmērā 

bērna piedzimšanas 

gadījumā - paredzēts 

bērna uzturēšanai. 

“Mazulim draudzīgas slimnīcas” 

statusu, īpaši pievēršot uzmanību 

bērnu zīdīšanai tūlīt pēc bērna 

dzimšanas.   

3.4. Veidot pasākumus, 

lekciju kursus ar 

praktiskiem 

piemēriem un 

uzskates 

materiāliem 

grūtniecēm, 

jaunajām māmiņām 

un jaunajām 

ģimenēm. 

Dzemdniecības 

pakalpojuma 

sniegšanas ietvaros, 

veselības aprūpes 

iestādē Jūrmalas 

slimnīca ir pieejami 

materiāli kā arī 

piedāvātas iespējas 

apmeklēt izglītojošas 

lekcijas. 

Visu periodu Valsts 

finanšu 

līdzekļi, 

privāti 

finanšu 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

 Izpildē Ņemot vērā 2020. gadā izsludinātos 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, pasākumi un lekciju 

kursi netika īstenotas. JS dzemdību 

nodaļas personāls sniedza atbalstu 

pareizai zīdīšanai. 

4. uzdevums Veselīga uztura nodrošināšana un veselības paradumu uzlabošana pieaugušajiem iedzīvotājiem vecumā pēc darbspējas vecuma 
4.1. Uzlabot uztura 

paradumus, lai 

saglabātu un 

uzlabotu veselību, 

izmantojot 

interaktīvas 

metodes. 

Pašvaldības 

nodrošinātie veselību 

veicinošie pasākumi 

ietver izglītojošus 

jautājumus arī uztura 

jomā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO Izpildē Izglītojošas lekcijas iekļautas 

pakalpojuma “veselību veicinošs 

pasākumu komplekss senioriem” 

saņēmējiem saskaņā ar JPD 2013. 

gada 17. oktobra saistošajiem 

noteikumiem  Nr. 67 “Par veselību 

veicinošiem pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.  

Periodā, kad valstī noteiktie 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumi pieļāva aktivitāšu 

īstenošu 2020. gadā pakalpojumu 

saņēma 157 seniori. 

4.2. Organizēt veselīga 

uztura semināra 

Katru gadu pilsētā 

tiek nodrošināts 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

LP/ NVO Izpildē Aktivitātes iekļautas pakalpojuma 

“veselību veicinošs pasākumu 
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ciklus, lai 

iepazīstinātu ar 

jauniem uztura 

pagatavošanas 

veidiem, kā arī lai 

izglītotu par 

dažādiem ēšanas 

paradumu 

aspektiem, tai

 skaitā 

psiholoģisko, 

fizioloģisko un 

citiem. 

pakalpojums - 

veselību veicinošs 

pasākumu komplekss 

senioriem, kurā 

iekļautas izglītojošas 

lekcijas par 

senioriem aktuāliem 

uztura jautājumiem 

uztura speciālista 

vadībā. 

līdzekļi komplekss senioriem” saņēmējiem 

saskaņā ar JPD 2013. gada 17. 

oktobra saistošajiem noteikumiem  

Nr. 67 “Par veselību veicinošiem 

pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā”.  Veselību veicinoša 

pasākumu kompleksa senioriem 

ietvaros iekļauta 90 minūšu gara 

izglītojoša lekcija uztura speciālista 

vadībā. Periodā, kad valstī noteiktie 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumi pieļāva aktivitāšu 

īstenošu, pakalpojums tika piešķirts 

157 senioriem. 

4.3. Nodrošināt veselīga 

uztura principiem 

atbilstošu ēdināšanu 

pašvaldības sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēju 

institūcijās. 

Ēdināšanas 

pakalpojumu un 

pārtikas produktu 

piegādes iepirkumi 

tiek organizēti 

izvēloties 

saimnieciski 

izdevīgāko 

pretendenta 

piedāvājumu, kurā 

tiek vērtēti - 

pakalpojuma 

daudzveidība, ēdienu 

atbilstība veselīgam 

uzturam, kā arī 

piedāvāto produktu 

daudzums, kas ir 

sertificēti nacionālajā 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēju 

institūciju 

vadītāji/ LP 

Izpildē Sociālo pakalpojumu sniedzēji 

nodrošina  klientu ēdināšanu 

saskaņā ar MK 2012. gada 13. 

marta noteikumiem Nr.172 

„Noteikumi par uztura normām 

izglītības iestāžu izglītotajiem, 

sociālās aprūpes un sociālās 

reabilitācijas institūciju klientiem 

un ārstniecības iestāžu pacientiem”. 

Pārtikas preces nesatur kaitīgus 

konservantus un mākslīgas garšas, 

smaržas un krāsas pastiprinātājus un 

uzlabotājus. 
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pārtikas kvalitātes 

shēmā, bioloģiskās 

lauksaimniecības vai 

integrētās 

lauksaimniecības 

shēmās. 

5. uzdevums Trūcīgo un maznodrošināto personu uztura pieejamības (un kvalitātes) uzlabošana 
5.1. Veselīgu produktu 

piedāvāšana zupas 

virtuvē. 

Zupas virtuvē tiek 

piedāvāts ēdiens 

pagatavots no 

sezonāliem vietējiem 

produktiem. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Zupas virtuves 

pakalpojumu 

sniedzēji/ LP 

Izpildē Zupas virtuves pakalpojuma klienti, 

2020. gadā saņēma 5362 porcijas, 

kas gatavotas atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

5.2. Ekonomisku uzturu 

pagatavošanas cikls. 

Iedzīvotājiem 

sniegtas zināšanas un 

iemaņas ekonomiska 

uztura 

pagatavošanai. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

LP/NVO Nav izpildīts Ņemot vērā 2020. gadā izsludinātos 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, aktivitātes netika 

īstenotas. 

2.3.2. Mērķis: Fizisko aktivitāšu veicināšana 

1. uzdevums Sporta sistēmas, infrastruktūras attīstīšana un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana bērnu (skolēnu) fizisko aktivitāšu 

veicināšanas nolūkos 
1.1. Radīt iespējas 

bērniem pie 

izglītības iestādēm 

esošo sporta 

infrastruktūru 

izmantot ārpus 

mācību stundām. 

Izglītības iestādes 

nodrošina iespēju 

izmantot esošo 

sporta infrastruktūru 

ārpus mācību 

stundām. 

 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/ Izglītības 

iestāžu vadītāji 

Izpildē Izglītības iestādēs iespēja izmantot 

esošo sporta infrastruktūru 

iespējama tikai pēc individuāliem 

iesniegumiem. 

1.2. Organizēt t.s. 

„dinamiskās 

Ar dinamiskām 

kustību pauzēm 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

Nav izpildīts Ņemot vērā 2020. gadā izsludinātos 

epidemioloģiskās drošības 
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pauzītes” izglītības 

iestādēs. 

izspēlētas aktivitātes, 

rotaļas, tādējādi 

aktivizēta asinsrite,  

elpošana un  

izkustinātas ilgstoši 

sēžot noslogotās 

vienveidīgās 

muskuļu grupas, lai  

novērstu funkcionālo 

traucējumu 

veidošanos un 

uzlabotu emociju. ,  

finansējums IZP pasākumus, aktivitātes netika 

īstenotas. 

1.3. Organizēt ģimeņu 

sporta dienas, 

iesaistot bērnus 

kopā ar vecākiem 

sporta pasākumos. 

Pilsētā katru gadu 

tiek organizēti 

velomaratoni, 

skriešanas svētki 

dažādām mērķa 

grupām, tai skaitā, 

ģimenēm ar bērniem. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

JSSC/ IZP, 

izglītības 

iestāžu vadītāji 

Izpildē 2020. gadā ar Jūrmalas pilsētas 

domes līdzfinansējumu tika rīkoti 

sporta pasākumi, kuros varēja 

piedalīties gan profesionāli sportisti, 

gan veselīga un aktīva dzīvesveida 

cienītāji bez vecuma 

ierobežojumiem: 

 Jūrmalas velomaratons, 

 Jūrmalas Krāsu skrējiens, 

 Jūrmalas Skriešanas svētki, 

 Pasaules kausa posms ielu 

vingrošanā. 

1.4. Uzturēt un attīstīt 

Jūrmalas pilsētas 

sporta skolu tīklu. 

Skola īsteno 10 

profesionālās 

ievirzes sporta 

izglītības 

programmas vidējās 

izglītības 

pakāpē un 12 

profesionālās 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP, (Jūrmalas 

Sporta skola)/ 
JSSC 

Izpildē 2020. gadā Jūrmalas Sporta skolā 

mācījās 1640 audzēkņi, no tiem 

profesionālās ievirzes programmās - 

1132, interešu izglītības 

programmās - 508 izglītojamie. 
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ievirzes sporta 

izglītības 

programmas 

pamatizglītības 

pakāpē. 

Skolā tiek īstenotas 

10 interešu izglītības 

programmas, kas tiek 

finansētas no 

Interešu 

izglītības 

mērķdotācijas un no 

pašvaldības 

finansējuma. 

1.5. Nodrošināt bērniem 

nepieciešamo 

fizioterapeita 

pakalpojumu 

pieejamību bez 

samaksas, lai radītu 

iespēju nodarboties 

ar fiziskiem 

vingrinājumiem, gan 

individuāli, gan 

grupās, kuri sekmē 

bērnu veselības 

uzlabošanu, (stājas 

korekciju, skeleta- 

muskulārās sistēmas 

stiprināšanu, u.c.) 

realizējot šos 

pasākumus, iesaistot 

Darbojas Dienas 

centrs bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem, kur ir 

pieejamas 

fizioterapeita 

nodarbības ar 

ģimenes ārsta 

rekomendācijām bez 

samaksas vai ar 

līdzmaksājumu. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

Izpildīts 2020. gadā fizioterapijas 

pakalpojumu Dienas centrā bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem 

izmantoja 91 bērns.  
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vecākus, apmācot 

gan bērnus, gan 

vecākus, lai 

vingrinājumus 

varētu veikt ikdienā. 

1.6. Rīkot konkursus, 

viktorīnas par 

fizisko aktivitāšu 

nepieciešamības un 

nozīmības tēmu. 

 Tematisko 

pasākumu ietvaros 

kā viens no 

aktivitāšu formātiem 

tiek iekļauti gan 

konkursi, gan 

viktorīnas fizisko 

aktivitāšu 

palielināšanai bērnu 

vidū. 

2017.-2019. Eiropas 

savienības 

finansējums, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ JSSC Izpildīts Aktivitātes izpildes gads ir 2019., 

kur iepriekšējos gados tika 

nodrošinātas gan skriešanas 

maratonu, gan  ESF projekta 

"Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros. 

1.7. Radīt iespējas 

peldēšanas 

nodarbībām bez 

maksas, iesaistot 

fizioterapeitu, ar 

mērķi veikt 

funkcionālo 

traucējumu 

novēršanu. 

Iepriekšējos gados 

tika īstenotas ESF 

projekta "Pasākumi 

vietējās sabiedrības 

veselības 

veicināšanai un 

slimību profilaksei 

Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) 

ietvaros: Adaptīvās 

peldēšanas 

nodarbības ar 

peldētapmācību, 

līdzsvara trenēšanu, 

spēka un izturības 

paaugstināšanu, 

izmantojot ūdens 

Visu periodu Eiropas 

savienības 

finansējums 

LP, IZP/ 

Jūrmalas sporta 

servisa centrs, 

Jūrmalas 

sociālās aprūpes 

centrs, citi 

pakalpojumu 

sniedzēji, kur 

pieejams 

baseins 

Nav izpildīts 2020. gadā ņemot vērā noteiktos 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, aktivitātes netika 

realizētas.  

2020. gadā tika pabeigti Sporta 

skolas peldbaseina ēkas 

remontdarbi. 
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dziedniecisko 

iedarbību, veselīga 

dzīvesveida 

paradumu 

nostiprināšana. 

Vienam cilvēkam 

vienā kalendārajā 

gadā viens cikls (10 

nodarbības). 

1.8. Nodrošināt bērnu ar 

īpašām vajadzībām 

iespējas līdzdalībai 

izglītības iestāžu 

sporta aktivitātēs. 

Izglītības iestādes 

iesaista savus 

izglītojamos ar 

īpašām vajadzībām 

brīvā laika un sporta 

aktivitātēs. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 
IZP  

Izpildē Tiek veikti integrācijas pasākumi. 

Piemēram, Vaivaru pamatskolas 

organizētie svētki 2020. gada 15. 

oktobrī “Baltais spieķis” (130 

dalībnieki).  

Tiek veikts pedagoģisks darbs, lai 

bērni ar īpašām fiziskām 

vajadzībām, kopā ar klasi, savu 

spēju robežās, var nodarboties 

sporta stundās un skolas sporta 

pasākumos. 

2020.  gadā bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem apguva izglītības 

programmu Vaivaru pamatskolā, 

Pumpuru vidusskolā un Jūrmalas 

pilsētas internātpamatskolā. 

Izglītības politika pilsētā kopumā ir 

vērsta uz bērnu ar īpašajām 

vajadzībām iekļaušanu vispārējās 

izglītības sistēmā pilsētā. 

2. uzdevums Izglītības pasākumu organizēšana un fizisko aktivitāšu iespēju paplašināšana iedzīvotājiem darbaspējīgā vecumā 
2.1. Radīt atbalsta Radīta iespējas Visu periodu Eiropas Pašvaldības Izpildē Laikā, kad epidemioloģiskās 
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sistēmu, lai cilvēki 

darbspējas vecumā 

nodarbotos ar 

fiziskām aktivitātēm 

ar darba devēja 

atbalstu 

iedzīvotājiem, bez 

maksas, piedalīties 

dažādās sportiskās 

aktivitātēs – sporta 

pasākumos un  

pašvaldības 

finansētajās 

iedzīvotāju 

iniciatīvas projektu 

piedāvātajās 

aktivitātēs, veselību 

veicinošajos 

pakalpojumos kā arī 

ESF projektā 

pieejamajās 

aktivitātēs. 

savienības 

finansējums, 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

iestāžu 

Vadītāji/ JSSC, 

Arodbiedrība 

drošības pasākumi pieļāva īstenot 

aktivitātes - notika: ielu vingrošana, 

cigun, joga, nūjošana. Katra 

nodarbība notiek 1-2 reizes nedēļā. 

Vidējais dalībnieku skaits vienā 

nodarbībā 20-25 cilvēki. 
Nodrošināts pakalpojums 

vingrošana ūdenī personām ar 

aptaukošanos. Personām  ar redzes 

invaliditāti tika nodrošināta joga un 

šoudouns. Iniciatīvas projektu 

konkursa ietvaros tika realizētas 

SUP nodarbības un joga ģimenēm 

ar bērniem. 

2.2. Sekmēt pašvaldības 

organizāciju rīkotos 

darba kolektīvu 

sporta pasākumus. 

Darbiniekiem un 

darba kolektīvu 

vadītājiem ir 

pieejama informācija 

par pašvaldībā 

rīkotajiem sporta un 

fizisko aktivitāšu 

pasākumiem 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Pašvaldības 

iestāžu 

vadītāji/ JSSC 

Nav izpildīts 2020. gadā, sakarā ar Covid–19 

pandēmijas ierobežojumiem, 

aktivitātes pārceltas uz nākošo 

gadu. 

2.3. Radīt iespējas 

pašvaldībā, kad 

speciālista vadībā ir 

iespējas nodarboties 

ar fiziskām 

aktivitātēm, gan 

brīvā dabā, gan 

telpās (nūjošana, 

Darbiniekiem un 

darba kolektīvu 

vadītājiem ir 

pieejama informācija 

par pašvaldībā 

rīkotajiem sporta un 

fizisko aktivitāšu 

pasākumiem 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ JSSC, 

NVO, nozares 

speciālisti 

Izpildē Laikā, kad epidemioloģiskās 

drošības pasākumi pieļāva īstenot 

aktivitātes - notika: ielu vingrošana, 

cigun, joga, nūjošana. Informācija 

tika publicēta gan pašvaldības 

avīzē, gan mājas lapā. 
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vingrošana ūdenī, 

vingrošana u.c.) 

Attīstīt 

pakalpojumus 

skeleta-muskulārās 

sistēmas 

stiprināšanai, 

muguras sāpju 

mazināšanai un 

gaitas korekcijai. 

2.4 Informēt sabiedrību 

par fizisko aktivitāšu 

nozīmi, to ietekmi uz 

vispārējo veselības 

stāvokli Jūrmalas 

pilsētas domes 

interneta vietnē un 

vietējā laikrakstā. 

Informācija regulāri 

tiek ievietota un 

katru mēnesi 

atjaunota  Jūrmalas 

mājas lapā, sadaļā – 

sabiedrība - veselības 

veicināšana un arī 

Jūrmalas avīzē. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

JSSC,LP/ SAN Izpildē Aktuālā informācija tiek publicēta 

pašvaldības mājas lapā un 

bezmaksas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Jūrmalas 

avīze”, kas tiek izdots  vienu reizi 

mēnesī, tajā tiek apkopota aktuālā 

informācija Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotājiem. 

2.5 Nodrošināt un 

attīstīt sporta 

pasākumus 

Jūrmalas 

iedzīvotājiem un 

pilsētas viesiem 

Visu periodu pilsētā 

norisinās gan tautas 

klases līmeņa sporta 

pasākumi, gan 

profesionāla līmeņa 

sporta pasākumi. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

JSSC Izpildē Saskaņā ar valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem notika gada 

vērienīgākais turnīrs pludmales 

volejbolā – CEV Eiropas 

čempionāta fināls, kas tika aizvadīts 

Majoru pludmalē.  

2020. gadā ar Jūrmalas domes 

līdzfinansējumu tika rīkoti sporta 

pasākumi, kuros varēja piedalīties 

gan profesionāli sportisti, gan 

veselīga un aktīva dzīvesveida 

cienītāji bez vecuma 

ierobežojumiem: 
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 Jūrmalas velomaratons, 

 Jūrmalas Krāsu skrējiens, 

 Jūrmalas Skriešanas svētki, 

 Pasaules kausa posms ielu 

vingrošanā. 

3. uzdevums Grūtnieču un jauno māmiņu fizisko aktivitāšu uzlabošana (veicināšana) 
3.1. Organizēt 

vingrošanas, 

peldēšanas, 

nūjošanas grupas 

grūtniecēm. 

Pakalpojums - 

veselību veicinošs 

pasākumu komplekss 

topošajām māmiņām, 

kas akcentēts uz 

fizisko aktivitāšu 

nepieciešamību 

grūtniecības laikā, lai 

sekmētu veselīgu 

dzīves sākumu 

mazulim. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO, 

nozares 

speciālisti, 

kūrorta un 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

sniedzēji. 

Izpildē Aktivitātes iekļautas pakalpojuma 

“veselību veicinošs pasākumu 

komplekss topošām māmiņām” 

saņēmējiem saskaņā ar JPD 2013. 

gada 17. oktobra saistošajiem 

noteikumiem  Nr. 67 “Par veselību 

veicinošiem pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.  

Periodā, kad valstī noteiktie 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumi pieļāva aktivitāšu 

īstenošu. 2020. gadā pakalpojums 

tika piešķirts 47 personām. 

Pakalpojumu nevarēja nodrošināt 

visiem interesentiem, saskaņā ar 

valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem. 

3.2. Organizēt semināru 

ciklus par pareizu 

fizisko aktivitāšu 

nepieciešamību 

grūtniecēm, 

jaunajām māmiņām. 

Visu periodu, 

vingrošanas 

nodarbību laikā, kas 

ietilpst veselību 

vecinošu pasākumu 

kompleksā 

topošajām māmiņām, 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO, 

nozares 

speciālisti 

Izpildē Aktivitātes iekļautas pakalpojuma 

“veselību veicinošs pasākumu 

komplekss topošām māmiņām” 

saņēmējiem saskaņā ar JPD 2013. 

gada 17. oktobra saistošajiem 

noteikumiem  Nr. 67 “Par veselību 

veicinošiem pakalpojumiem 
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tiek sniegts 

izglītojošs 

skaidrojums par 

fizisko aktivitāšu 

ietekmi grūtniecības 

un pēc dzemdību 

periodā. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.  

Periodā, kad valstī noteiktie 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumi pieļāva aktivitāšu 

īstenošu, pakalpojums tika piešķirts 

47 personām.  Pakalpojumu 

nevarēja nodrošināt visiem 

interesentiem, saskaņā ar valstī 

noteiktajiem epidemioloģiskās 

drošības pasākumiem. 

3.3. Organizēt fizisko 

aktivitāšu un 

vecākus izglītojošas 

nodarbības bērniem 

zīdaiņa vecumā, 

piesaistot nozares 

speciālistus. 

Visu periodu 

pakalpojumā 

veselību veicinošs 

pasākumu komplekss 

topošajām māmiņām 

iekļautas 

fizioterapeita 

individuālas 

nodarbības, kur 

fizioterapeits sniedz 

skaidrojumus par 

pareizu bērna aprūpi 

zīdaiņa periodā 

(handlinga 

paņēmienu apguve). 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO, 

nozares 

speciālisti, 

veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Aktivitātes iekļautas pakalpojuma 

“veselību veicinošs pasākumu 

komplekss topošām māmiņām” 

saņēmējiem saskaņā ar JPD 2013. 

gada 17. oktobra saistošajiem 

noteikumiem  Nr. 67 “Par veselību 

veicinošiem pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.  

Periodā, kad valstī noteiktie 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumi pieļāva aktivitāšu 

īstenošu. 2020. gadā pakalpojums 

tika piešķirts 47 personām. 

Pakalpojumu nevarēja nodrošināt 

visiem interesentiem, saskaņā ar 

valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem. 

3.4. Informēt sabiedrību 

par fizisko aktivitāšu 

nozīmi, to veikšanu 

grūtniecības laikā. 

Informācija regulāri 

tiek ievietota un 

katru mēnesi 

atjaunojas  Jūrmalas 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO, 

nozares 

speciālisti, 

veselības 

Izpildē Aktuālā informācija par 

pakalpojumiem regulāri pieejama 

pilsētas mājas lapā sadaļā veselības 

veicināšana. 
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mājas lapā, sadaļā- 

sabiedrība- veselības 

veicināšana un arī 

Jūrmalas avīzē. 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji 

4. uzdevums Fiziskās aktivitātes kā sociālās iekļaušanās iespēja; izglītības pasākumi un infrastruktūras nodrošināšana fiziskām 

aktivitātēm pieaugušajiem iedzīvotājiem pēc darbspējas vecuma 
4.1. Radīt iespējas 

pašvaldībā, kad 

speciālista vadībā ir 

iespējas nodarboties 

ar fiziskām 

aktivitātēm, gan 

brīvā dabā, gan 

telpās (nūjošana, 

vingrošana ūdenī, 

vingrošana u.c.) 

bezmaksas, vai 

nelielu 

līdzmaksājumu 

noteiktām 

mērķgrupām. 

Kopš 2014. gada 

izveidoti veselību 

veicinoši 

pakalpojumi, 

pamatojoties uz 

Jūrmalas pilsētas 

domes 2013. gada 

17. oktobra 

saistošajiem 

noteikumiem Nr. 67 

“Par veselību 

veicinošiem 

pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā”. ESF 

projekta "Pasākumi 

vietējās sabiedrības 

veselības 

veicināšanai un 

slimību profilaksei 

Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) 

ietvaros: nūjošana, 

cigun, joga. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums, 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ 

JSSC,NVO, 

veselības un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē ESF projekta "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros: tika 

organizētas fizisko aktivitāšu 

nodarbības iedzīvotājiem brīvā 

dabā, nodrošinot ļoti lielu 

iedzīvotāju apmeklētību: 147 

nūjošanas nodarbības - 1671 

dalībnieks, 18 cigun nodarbības – 

431 dalībnieki, 14 jogas nodarbības 

– 282 dalībnieki. Kopumā 2020. 

gadā veselību veicinošie 

pakalpojumi tika piešķirti 759 

personām. 

4.2. Radīt iespējas Kopš 2014. gada Visu periodu Pašvaldības LP/ Izpildē Aktivitātes iekļautas pakalpojuma 
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pašvaldībā saņemt 

informāciju un 

individuālas 

konsultācijas no 

speciālistiem bez 

samaksas - 

(fizioterapeita, 

ergoterapeita, 

uztura speciālista 

u.c.) par 

piemērotām

 fiziskām 

aktivitātēm, to 

veikšanas biežumu 

un intensitāti. 

nodrošināti 

bezmaksas veselību 

veicinoši 

pakalpojumi, 

pamatojoties uz 

Jūrmalas pilsētas 

domes 2013. gada 

17. oktobra 

saistošajiem 

noteikumiem Nr. 67 

“Par veselību 

veicinošiem 

pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā”, kur 

iekļauts uztura 

speciālista, 

fizioterapeita, 

ergoterapeita 

konsultācijas. 

Informācija par 

fizisko aktivitāšu 

veikšanu regulāri 

tiek ievietota   

Jūrmalas pašvaldības 

mājas lapā, sadaļā- 

sabiedrība - veselības 

veicināšana un arī 

Jūrmalas avīzē. 

budžeta 

līdzekļi 

JSSC,NVO, 

veselības un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

“fizioterapeita pakalpojums”, 

“ergoterapeita pakalpojums” 

saņēmējiem saskaņā ar JPD 2013. 

gada 17. oktobra saistošajiem 

noteikumiem  Nr. 67 “Par veselību 

veicinošiem pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.  

Periodā, kad valstī noteiktie 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumi pieļāva aktivitāšu 

īstenošu, pārskata gadā 

ergoterapeita un fizioterapeita 

pakalpojumi tika piešķirti 270 

personām. 

4.3. Radīt iespējas un 

sekmēt „ aktīvu 

novecošanu” 

Visu periodu tiek 

nodrošināta dienas 

centra pensionāriem 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO, 

Veselības un 

sociālo 

Daļēji izpildīts VVSPC struktūrvienības Dienas 

centrā pensionāriem līdz 2020. gada 

13. martam visas interešu 
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stiprinot

 pensionāru 

dienas centrā 

sniegto 

pakalpojumu klāstu: 

kopīgas pastaigas, 

ekskursijas, kultūras 

pasākumu 

apmeklējumus, 

senioru deju grupas 

darbību u.c. 

darbība, interešu 

grupu nodarbības, 

kultūras pasākumu 

apmeklēšana 

pakalpojumu 

sniedzēji 

nodarbības notika ikdienas režīmā, 

koris, vokālā grupa, svešvalodu 

pulciņi, rokdarbu pulciņi, dāmu 

klubs, šaha pulciņi. Dienas centrs, 

ņemot vērā 2020. gadā Covid–19 

pandēmijas ierobežojumus, tika 

slēgts līdz 1. septembrim. Pēc 1. 

septembra aktivitātes centrā netika 

īstenotas, centrā tika nodrošinātas 

tikai Dienas centra apmeklētāju 

konsultācijas pēc individuāla 

pieraksta. 

4.4. Attīstīt sociālos 

pakalpojumus ar 

mērķi personām pēc 

iespējas ilgāk 

saglabāt atrašanos 

dzīves vietā un 

funkcionēšanu 

sabiedrībā (piem., 

servisa dzīvoklis). 

VVSPC sniedz 

servisa dzīvokļa 

pakalpojumus, 

aprūpes mājās 

pakalpojumus 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO, 

Veselības un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Ir attīstīts servisa dzīvokļa 

pakalpojums, izveidotas 9 vietas, 

esošo klientu skaits 9. Mērķis 

izpildīts. Mājas aprūpes 

pakalpojums nodrošināts visiem 

pašvaldības klientiem, kuri to 

prasījuši, atbilstoši aprūpes 

līmenim. 

4.5. Attīstīt aktīva laika 

pavadīšanas 

pasākumus sociālās

 aprūpes un 

sociālās 

rehabilitācijas 

organizācijās. 

Sociālās 

rehabilitācijas un 

sociālās aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēju 

organizācijās tiek 

nodrošināta aktīva un 

saturīga brīvā laika 

pavadīšana. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

VVSPC, SVCS/ 

LP 

Izpildē VVSPC pansionāta nodaļā attīstās 

aktivitātes, kas nodrošina saturīga 

brīvā laika pavadīšanu klientiem. 

Lai pakalpojums būtu nodrošināts 

visām mērķa grupām, izveidots 

komplekss personām ar demenci, 

pašvaldība atbalstījusi sociālā 

rehabilitētāja papildus vakanci 

aktivitāšu nodrošināšanai. Mēnesī, 

speciālists nodrošina 24 grupu 

nodarbības klientiem ar demenci. 
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Saturīga brīvā laika pavadīšana ir 

nozīmīgs faktors klientu dzīves 

kvalitātes saglabāšanā. 2020. gadā 

plaši pasākumi netika rīkoti saskaņā 

ar valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem. 

4.6. Radīt iespējas 

aktīvai laika 

pavadīšanai deju 

nodarbībās bez 

samaksas, vai 

nelielu 

līdzmaksājumu 

noteiktām sociālām 

grupām. 

JKC un tā 

struktūrvienībās 

darbojas 25 radošie 

kolektīvi, kas ļauj 

pilsētas 

iedzīvotājiem radoši 

un aktīvi pavadīt 

brīvo laiku. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

KC,LP/ LP, 

VVSPC, SVCS 

Daļēji izpildīts 2020. radošo kolektīvu darbība no 

marta notika attālināti, pašvaldībā 

darbojas 25 radošie kolektīvi, kuros 

piedalās 720 cilvēki. 

 

4.7. Radīt iespējas 

aktīvai laika 

pavadīšanai 

pašvaldības

 pašdarbības 

kolektīvos - deju, 

dziesmu, folkloras. 

Izveidotas deju 

grupas senioru 

paaudzei gan 

Jūrmalas kultūras 

centrā Majoros, gan 

Kauguru kultūras 

namā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

KC/ NVO Daļēji izpildīts KC un tā struktūrvienībās darbojas 

25 radošie kolektīvi, kas ļauj 

pilsētas iedzīvotājiem radoši un 

aktīvi pavadīt brīvo laiku. 2020. 

radošo kolektīvu darbība no marta 

notika attālināti. 

2.3.3. Mērķis: Dažādu atkarību veidu profilakse; atkarības vielu lietošanas izplatības mazināšana 

1. uzdevums (Politikas plānošana) Tiesību aktu prasību piemērošana un izpildes kontrole atkarību ierobežošanas jomā 
1.1. Veikt saistošo 

noteikumu 

sabiedriskās 

kārtības jomā 

analīzi, papildinot 

PP darbinieki 

normatīvo aktu 

robežās seko līdzi, 

lai ierobežotu bērnu 

un pusaudžu iespējas 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP/ AJP Izpildē PP ikdienā pievērš uzmanību 

tirdzniecības vietām, kurās tirgo 

alkoholiskos dzērienus un 

smēķēšanas ierīces un produktus, lai 

nenotiktu pārdošana nepilngadīgām 
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to ar sabiedriskās 

kārtības normām, 

kas maksimāli 

ierobežo bērnu 

tabakas un alkohola 

lietošanu, apkaro 

žūpošanu un 

nodrošina 

pašvaldībā 

sabiedrisko kārtību 

un drošību. 

iegādāties, lietot 

alkoholiskos 

dzērienus un 

smēķēšanas ierīces 

un produktus. 

personām.  No 2020. gada 1. jūlija, 

kad stājās spēkā Administratīvās 

atbildības likums, pašvaldības 

policija uzsāka un pieņēma 

lēmumus 470 administratīvo 

pārkāpumu lietās, veica 

kontrolpirkumus par Alkoholisko 

dzērienu aprites likuma normu 

ievērošanu.  

Veikta pusaudžu un viņu vecāku 

administratīva sodīšana par 

veiktajiem pārkāpumiem, 

preventīvais darbs. 

 

1.2. Izveidot pašvaldībā 

efektīvu 

institucionālo 

mehānismu alkohola 

un tabakas apritē 

noteikumu izpildes 

kontroli. 

PP darbinieki pievērš 

uzmanību 

tirdzniecības vietām, 

kurās tirgo 

alkoholiskos 

dzērienus un 

smēķēšanas ierīces 

un produktus, lai 

nenotiktu to 

pārdošana 

nepilngadīgām 

personām.   

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP/LP Izpildē Tiek organizēti reidi, lai kontrolētu 

tirdzniecības vietas saistībā ar 

alkohola un smēķēšanas ierīču un 

produktu tirdzniecību 

nepilngadīgām personām. Veikti 

kontrolpirkumi par alkohola, 

smēķēšanas ierīču un produktu un 

enerģijas dzērienu tirdzniecības 

prasību ievērošanu. 

1.3. Izveidot 

multidisciplināru 

darba grupu 

(izglītības, veselības 

aizsardzības, 

sociālās palīdzības, 

Tiek realizēta 

iesaistīto 

organizāciju 

starpinstitucionāla 

sadarbība ikdienas 

darba procesā. 

2013. Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/PP, IZP, 

veselības un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

Izpildē Kopš 2013. gada sadarbība notiek 

ikdienas darba procesā. 
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valsts un 

pašvaldības policija 

un HIV pārstāvji) 

situācijas aktuālai 

kontrolei un aktuālo 

jautājumu 

risināšanai. 

1.4. Regulāri 

pašvaldības 

policijas reidi 

jauniešu izklaides 

vietās pārtikas un 

alkoholisko dzērienu 

veikalos, lai 

kontrolētu 

normatīvo aktu 

ievērošanu. 

Tiek organizēti reidi 

par normatīvo aktu 

ievērošanu alkohola, 

smēķēšanas ierīču un 

produktu un 

enerģijas dzērienu 

realizācijā attiecībā 

uz nepilngadīgajiem. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP  Izpildē PP inspektori veic pārbaudes 

tirdzniecības vietās (tai skaitā 

kontrolpirkumu organizēšana) par 

normatīvo aktu ievērošanu alkohola, 

smēķēšanas ierīču un produktu un 

enerģijas dzērienu realizācijā 

attiecībā uz nepilngadīgajiem. No 

2020. gada 1. jūlija, kad stājās 

spēkā Administratīvās atbildības 

likums, pašvaldības policija uzsāka 

un pieņēma lēmumus 470 

administratīvo pārkāpumu lietās, 

veica kontrolpirkumus par 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 

normu ievērošanu. 2020.gadā 

sastādīti par smēķēšanu, ko 

izdarījusi nepilngadīga persona 6 

protokoli-lēmumi, par nepilngadīgā 

atrašanos alkohola reibuma stāvoklī 

3 protokoli-lēmumi. 

2. uzdevums Vispārējās profilakses pasākumu plānošana, organizēšana un realizēšana atkarību mazināšanas un kontroles jomā 
2.1. Aizkavēt legālo un 

nelegālo atkarības 

vielu lietošanas 

Katru gadu  tiek 

organizētas dažādas 

aktivitātes kustības 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/ Izglītības 

iestāžu vadītāji, 

LP 

Izpildē Īstenoti divi cikli divās grupās – 

informatīva filma un sarunas 

neformālā vidē atkarību speciālista 
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uzsākšanu 

jauniešiem 

paaugstinot dzīves 

prasmes skolās. 

“European Cities 

against drugs” 

ietvaros. 

vadībā. Pasākumā piedalījās bērnu 

un jauniešu mājas “Sprīdītis” bērni 

no 13-18 gadiem un Jūrmalas 

pilsētas domes Labklājības 

pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības 

nodaļas redzeslokā esošie bērni no 

13-18 gadu vecumam - kopā 30. 

Valstī izsludināto epidemioloģiskās 

drošības pasākumu dēļ, aktivitātes 

netika realizētas pilnā apjomā. 

2.2. Pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

organizēt vecumam 

atbilstošas izglītības 

nodarbības, spēles 

un pasakas par 

veselīgas izvēles 

izdarīšanu un pret 

atkarības vielām. 

Organizētas 

vecumam atbilstošas 

rotaļnodarbības, 

iesaistot animatoru. 

Rotaļnodarbībās 

iekļautas tēmas gan 

par zobu higiēnu, 

gan par veselīgu 

ēdienu, gan attieksmi 

pret atkarību 

izraisošām vielām. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Pirmskolas 

izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP,LP 

Izpildē Iepriekšējos gados rotaļnodarbībās 

iekļautas tēmas gan par zobu 

higiēnu, gan par veselīgu ēdienu, 

gan attieksmi pret atkarību 

izraisošām vielām.  2020. gadā, 

ņemot vērā valstī izsludinātos 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, aktivitātes netika 

īstenotas, taču pedagogi tēmas skar, 

balstoties uz izstrādāto metodiku.  

2.3. Apmācīt skolās 

medicīnas māsas un 

skolotājas atkarības 

profilakses 

jautājumos. 

Aktivitātes notiek 

visu periodu. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/ Izglītības 

iestāžu vadītāji, 

LP 

Nav izpildīts 2020. gadā ievērojot noteiktos 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus nenotika. 

2.4. Organizēt 

pasākumus vecāku 

izglītošanai veicinot 

aktīvu ģimenes 

līdzdalību 

profilakses 

Aktivitātes notiek 

visu periodu. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums  

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 
IZP,LP  

Nav izpildīts 2020. gadā ievērojot noteiktos 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus nenotika 
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pasākumos. 

2.5. Organizēt atraktīvus 

pasākumus skolas 

vidē piesaistot 

speciālistus, 

sabiedrībā 

pazīstamus cilvēkus. 

Aktivitātes notiek 

visu periodu. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP,LP 

Nav izpildīts 2020. gadā ievērojot noteiktos 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus aktivitātes nenotika 

2.6. Stiprināt 

ārpusskolas 

aktivitātes, lai 

mazinātu 

bezdarbībā pavadīto 

laiku, nodrošināt 

programmas 

jauniešu iniciatīvas 

centrā, sporta, 

mākslas, deju un 

citās nodarbībās. 

Skolēni iesaistās gan 

mākslas, gan 

mūzikas, sporta, 

tehniskās jaunrades, 

vides izglītības 

konkursos, festivālos 

un sacensībās. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/ BJIC, 

interešu 

izglītības 

organizācijas, 

NVO 

Izpildē Pārskata gadā, interešu izglītības 

programmās, kas ietver piecas 

jomas, vispārējās izglītības iestādēs 

darbojās 208 interešu izglītības 

pulciņi/ grupas, bet profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs 66 

interešu izglītības pulciņi (kopā 

interešu izglītības pulciņos bija 

reģistrēti 4512 izglītojamie,  tomēr 

jāņem vērā, ka viens izglītojamais 

bieži apmeklēja vairākus pulciņus, 

tā kā unikālo apmeklētāju skaits ir 

mazāks). 

2.7. Atkarības 

pētniecības darba 

veicināšana skolās 

projekta nedēļās, 

pētniecisko darbu 

apbalvošana. 

Veselības temats tiek 

ietverts projektu 

nedēļas tēmu 

kopumā. 

Īpaši Pumpuru 

vidusskolā un Slokas 

pamatskolā. 

Visu periodu Valsts un 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/ Izglītības 

iestāžu vadītāji, 

LP, veselības 

aprūpes 

speciālisti 

Daļēji izpildīts 2020.gadā  tieši atkarības tēma nav 

skarta, bet skolēni izvēlējušies citus 

veselības tematus. 

2.8. Sporta skolas 

treneru izglītošana 

ar mērķi kļūt par 

atkarību profilakses 

iniciatoru caur 

Sporta skolotāji 

apmeklē 

nepieciešamos 

kursus un ir 

informēti par šo 

Visu periodu  Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildē Sporta skolotāji apmeklē 

nepieciešamos kursus un ir 

informēti par šo rīcības virzienu.  

2020. gadā tika apmeklēti 

Antidopinga biroja organizēti kursi 
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personīgo autoritāti. rīcības virzienu. “Fiziskās aktivitātes kā veselības 

pamats”, “Juridiskie izaicinājumi 

sportā” un “Audzināšana bērnu 

centrētā sabiedrībā: problēmas un 

risinājumi”. Šo tēmu ietvaros tika 

skarti aktuālie jautājumi. 

2.9 Drošas skolas vides 

nodrošināšana 

skolās, kā arī 

nodrošināt krīzes

 situāciju 

vadības 

menedžmentu 

iesaistot nozares 

speciālistus. 

Skolās radīta droša 

vide dažādos 

aspektos gan fiziski, 

gan emocionāli.  

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildē Rūpes par skolas vides fizisko 

drošību, videonovērošanas iekārtas, 

skolotāju dežūra starpbrīžos, rīcības 

plāns dažādās ārkārtas situācijās. Ar 

skolēniem klases stundās tiek 

pārrunātas situācijas. Tiek veikta 

preventīva izglītošana bērnu 

drošības jautājumos. Skolās arī 

pieejams skolas psihologs un 

sociālais pedagogs dažādu situāciju 

risināšanai. 

2.10 Realizēt pasākumu 

kopumu, lai 

ierobežotu 

smēķēšanas 

izplatību īpaši 

meiteņu un sieviešu 

vidū, sniedzot 

informāciju par 

pasīvās smēķēšanas 

kaitīgumu. 

Uzlabojusies 

informētība un 

mainījusies attieksme 

meiteņu un sieviešu 

vidū par pasīvās 

smēķēšanas 

kaitīgumu. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

LP/ Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, IZP 

Izpildē 2020.gadā tika izplatīti informatīvi 

plakāti “Dzīve bez atkarībām”, kas 

aicina sabiedrību dzīvot bez 

atkarībām. 

3. uzdevums Selektīvā profilakse 
3.1 Nodrošināt 

speciālistu komandu 

darbību piesaistot 

Izglītības iestādēs 

nodrošināti atbalsta 

pedagogi: psihologs, 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP, LP, 

Izpildē Pārskata gadā ir bijis pieejams 

atbalsta personāls. Iestādēs, kurās 

tas nav pieejams uz vietas, (kā 
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narkologu, 

psihologu, 

pedagogus un 

sociālos pedagogus, 

lai nodrošinātu 

riska faktoru 

apzināšanu un 

iejaukšanos krīzes 

situācijās. 

sociālais pedagogs, 

medmāsa, skolas 

administrācija, 

izstrādāti skolas 

rīcību plāni dažādās 

ārkārtas situācijās 

ārstniecības 

personas 

atsevišķa štata vienība), iespēju 

robežās, ir iespēja izmantot 

Jūrmalas Iekļaujošās izglītības 

attīstības centra konsultācijas. 

3.2 Organizēt 

nodarbības bērnu 

namā „Sprīdītis”, 

„Paspārnē”, 

Labklājības 

pārvaldes dienas 

centrā bērniem, 

patversmē, Atkarību 

profilakses centrā. 

Labklājības pārvalde 

visu periodu iepērk 

pakalpojumu 

atkarību profilakses 

centra 

nodrošināšanai 

pilsētā, kur ietvertas 

arī atbalsta grupas un 

individuāls darbs ar 

atkarīgām personām. 

Organizētas 

izglītojošas lekcijas 

skolēniem, papildus 

lekcijas tiek 

organizētas arī 

pašvaldības iestādē 

“Sprīdītis” un BJIC. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Iestādes 

vadītājs/ LP, 

NVO 

Izpildē Īstenoti divi cikli divās grupās – 

informatīva filma un sarunas 

neformālā vidē atkarību speciālista 

vadībā, kuros piedalījās bērnu un 

jauniešu mājas “Sprīdītis” bērni no 

13-18 gadiem un Jūrmalas pilsētas 

domes Labklājības pārvaldes 

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas 

redzeslokā esošie bērni no 13-18 

gadu vecumam -kopā 30. Valstī 

izsludināto epidemioloģiskās 

drošības pasākumu dēļ aktivitātes 

netika realizētas pilnā apjomā. 

3.3 Vasaras nometņu 

organizēšana risku 

grupas bērniem ar 

atkarību profilakses 

nodarbībām, 

piedāvājot 

Kopš 2016. gada 

ESF projekta 

"Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības 

veicināšanai un 

slimību profilaksei 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

LP/NVO Izpildē ESF projekta "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros 

realizēta viena 5 diennakšu nometne 

jauniešiem, kuriem ģimenē ir 
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aizraujošus veidus 

brīvā laika 

pavadīšanai, veikt 

riska grupas bērnu 

socializāciju. 

Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) 

ietvaros katru gadu 

tiek organizētas 

nometnes bērniem un 

pusaudžiem par dzīvi 

kopā ar cilvēku, kurš 

cieš no atkarībām 

ģimenes loceklis ar atkarību. 

Nometnē piedalījās 20 dalībnieki. 

4. uzdevums Indicētā profilakse 
4.1. Nodrošināt iespēju 

piesaistīt 

speciālistus 

padziļinātas 

uzmanības 

veltīšanai ģimenei 

un motivācijas 

sniegšanai 

ārstēšanās 

nepieciešamības 

gadījumā. 

Labklājības pārvalde 

visu periodu iepērk 

pakalpojumu 

atkarību profilakses 

centra 

nodrošināšanai 

pilsētā, kur tiek 

piesaistīts sociālais 

darbinieks atkarīgo 

personu motivēšanai 

un ģimenes 

iesaistīšanai. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO, 

sociālo un 

veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Speciālists pieejams pakalpojuma 

atkarību profilakses centra 

nodrošināšanai pilsētā ietvaros 

Nometņu ielā 2a.  

4.2. Veicināt 

pašvaldības 

atbildīgo iestāžu 

redzeslokā 

nonākušās vai 

esošās personas ar 

atkarībām atbilstošu 

speciālistu 

apmeklēšanu 

Pamatojoties uz 

Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu, 

pašvaldības policija 

nevar uzkrāt šāda 

veida datus. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP,LP/ 

Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē LP sociālie darbinieki motivē 

personas ar atkarībām apmeklēt 

speciālistus un nodrošina ģimenes 

asistenta pakalpojumus, kas pavada 

personu līdz speciālistam. 

4.3. HIV profilakses Visu periodu tiek Visu periodu Pašvaldības LP/NVO Izpildē Pakalpojums tiek nodrošināts 
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punktā veikt šļirču 

apmaiņu, sniegt 

individuālas 

konsultācijas par 

atkarību 

mazināšanas un 

pārtraukšanas 

iespējām, veikt HIV 

eksprestestus. 

nodrošināts 

pakalpojums 

iepirkumu 

procedūras rezultātā. 

budžeta 

līdzekļi 

atkarību profilakses centrā Nometņu 

ielā 2a. 

4.4. Nodrošināt 

pakalpojumu 

sniegšanu 

(izmantojot 

multidisciplināras 

speciālistu 

komandas 

pakalpojumus ar 

mērķi atmest 

smēķēšanu) 

noteiktām 

iedzīvotāju 

kategorijām 

(jauniešiem, 

grūtniecēm, 

jaunajām 

māmiņām), kuras 

ciešs no smēķēšanas 

atkarības. 

Atkarību profilakses 

centra nodrošina  

atbalsta grupas, 

individuālas 

nodarbības un 

motivējošas 

konsultācijas sociālā 

darbinieka vadībā 

atkarību vielu 

nelietošanai.   

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO, 

veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē LP sociālie darbinieki informē 

redzeslokā nonākušās personas par 

iespējām saņemt pakalpojumus 

smēķēšanas atkarības likvidēšanai. 

Motivāciju atmest smēķēšanu 

sociālais darbinieks sniedz 

individuāli sarunas veidā, kā arī tiek 

piedāvātas iespējas un norādītas 

pakalpojuma saņemšanas vietas, kur  

vērsties pie atbilstošiem 

speciālistiem. 

5. uzdevums Atkarību profilakses pasākumu veikšana dažādas iedzīvotāju mērķgrupās 
5.1. (darbaspējīgais 

vecums) Veidot 

Tiek izplatīti SPKC 

sagatavotie 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

LP/IKTP, 

veselības 

Izpildē LP organizēja izglītojošas 

nodarbības personām par 
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interaktīvu 

sazināšanos ar 

sabiedrību, lai 

vērstu mītu 

kliedēšanu „par 

vieglajām un 

smagajām” 

narkotikām, ūdens 

pīpes pīpēšanu un 

īslaicīgu narkotiku 

lietošanu. 

informatīvie 

materiāli, organizētas 

informatīvas 

aktivitātes pret 

atkarību izraisošu 

vielu lietošanu 

sociālo māju 

iedzīvotāju vidū 

personām darbspējas 

vecumā. 

līdzekļi, 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji 

smēķēšanas negatīvu ietekmi, 

papildus nodarbībām tika izdalīti 

200 plakāti sociālo dzīvokļu 

īrniekiem Nometņu ielā 2a un 

Skolas ielā 44. 

5.2. (darbaspējīgais 

vecums) No 

narkotikām brīvu 

izklaides vietu 

nodrošināšanu. 

PP inspektori 

sadarbībā ar VP 

darbiniekiem 

piedalās izklaides 

vietu un publisku 

pasākumu kontrolē. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP/ Izklaides 

vietu īpašnieki, 

VP 

Izpildē PP darbinieki sadarbībā ar Valsts 

policijas darbiniekiem piedalās 

dažādos reidos ar mērķi kontrolēt 

publisku pasākumu norisi. 

2020.gadā, par atrašanos 

sabiedriskā vietā alkohola reibuma 

stāvoklī sastādīti 251 protokoli-

lēmumi, par alkohola lietošanu 

sabiedriskā vietā 30 protokoli-

lēmumi, par smēķēšanu, ko 

izdarījusi nepilngadīga persona 6 

protokoli-lēmumi, par nepilngadīgā 

atrašanos alkohola reibuma stāvoklī 

3 protokoli-lēmumi. Speciāli 

ierīkotās telpās atskurbšanai no 

alkohola reibuma laikā no 2020. 

gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim 

ievietotas 188 personas; 

atskurbšanai no alkohola, 

narkotisko vai toksisko vielu 

reibuma uz Latvijas Sarkanā Krusta 
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telpām Gaiziņa ielā 7 Rīgā 

nogādātas 165 personas. 

5.3. (darbaspējīgais 

vecums) Izklaides 

vietu apsardzes 

darbinieku 

apmācīšanu 

izplatītāja 

atklāšanai un 

personu atpazīšanai, 

kuras atrodas 

narkotisko vielu 

reibumā un to 

izraidīšana. 

Policijas darbinieki ir 

apmācīti par personu 

atpazīšanu, kuras  

atrodas narkotisko 

vielu reibumā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izklaides vietu 

īpašnieki/ 
Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji, LP, 

uzņēmēju 

konsultatīvā 

padome, KC un 

Izklaides 

pasākumu 

organizatori  

Izpildīts 2020.gadā par atrašanos sabiedriskā 

vietā alkohola reibuma stāvoklī 

sastādīti 251 protokoli-lēmumi, par 

alkohola lietošanu sabiedriskā vietā 

30 protokoli-lēmumi 

5.4. (darbaspējīgais 

vecums) Veidot 

„Ģimenes zonas” 

lielos izklaides 

pasākumos brīvas 

no atkarību 

izraisošu vielu 

lietošanas. 

Atkarību izraisošo 

vielu lietošana 

izklaides pasākumu 

laikā tiek kontrolēta 

no PP puses, t.sk. 

lietošana tikai tam 

atļautās vietās. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

KC/ ĪPPĪN Izpildē KC organizētajos pasākumos bieži 

tiek veidotas atsevišķas bērnu/ 

ģimeņu zonas. 2020. gadā Valstī 

noteikto ierobežojumu dēļ, tika 

veidotas jaunas pasākumu 

koncepcijas, kur šādas atsevišķas 

zonas nevarēja tikt īstenotas.  

5.5. (darbaspējīgais 

vecums) Veidot 

„smēķēšanas 

brīvas” zonas 

pilsētas teritorijā. 

Noteikts smēķēšanas 

aizliegums pludmalē, 

kā arī ar valsts 

līmeņa normatīviem 

aktiem noteiktās 

vietās. 

Līdz 2020. 

gadam 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PLN/ LP, KC Izpildē Pašvaldības policija regulāri 

kontrolē smēķēšanas noteiktos 

ierobežojumus publiskās vietās. 

5.6. (jaunās māmiņas un 

jaunās ģimenes) 

„Jauno vecāku„ 

skolas izveidošana 

Temats tiek skarts šīs 

mērķa grupas 

nodarbībās par 

fiziskām aktivitātēm 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Atkarību tēmas tiek pārrunātas 

pakalpojuma Veselību veicinošs 

pasākumu komplekss topošām 

māmiņām ietvaros. LP sociālie 
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veselīgas izvēles 

izdarīšanai, kur 

tiktu piesaistīts 

narkologs, lai 

izglītotu par 

atkarību 

jautājumiem, tai 

skaitā smēķēšanas 

ietekmi uz augli, un 

pasīvo smēķēšanu. 

un veselīgu uzturu darbinieki veicot sociālo darbu 

izglīto jaunos vecākus par šiem 

jautājumiem. 

5.7. (jaunās māmiņas un 

jaunās ģimenes) 

Stiprināt 

smēķēšanas 

ierobežojumu 

ievērošanas kontroli 

pašvaldībā. 

PP inspektori pievērš 

uzmanību ne tikai 

jauno māmiņu 

kontrolei par 

smēķēšanas 

ierobežojumiem, bet 

arī par personu 

smēķēšanu bērnu 

klātbūtnē, tajā skaitā 

privātīpašumu 

teritorijās un telpās 

(dzīvokļos). 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP Izpildē PP veic smēķēšanas ierobežojumu 

kontroli atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam. 

5.8. (jaunās māmiņas un 

jaunās ģimenes) 

HIV profilakses 

punktā sniegt 

individuālas 

konsultācijas 

grūtniecēm, kuras 

lieto narkotikas. 

Labklājības pārvalde 

visu periodu iepērk  

pakalpojumu, 

atkarību profilakses 

centra 

nodrošināšanai, kur 

tiek nodrošinātas 

atbalsta grupas 

topošajām māmiņām, 

individuālas 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/NVO, 

veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē 2020.gadā  Labklājības pārvalde ir 

iepirkusi pakalpojumu Atkarību 

profilakses centrs, kura 

pakalpojumu klāstā iekļautas arī 

atbalsta grupas jaunām un topošām 

māmiņām, kas cieš no atkarības. 

Valstī izsludināto epidemioloģisko 

drošības pasākumu dēļ atbalsta 

grupas netika organizētas, bet 

nepieciešamības gadījumā, sniegtas 
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nodarbības un 

motivējošas 

konsultācijas sociālā 

darbinieka vadībā 

atkarību vielu 

nelietošanai. 

konsultācijas individuāli. 

5.9. (seniori)Veselīgas 

izvēles izglītojošo 

pasākumu laikā 

ietvert informāciju 

par atkarības vielu 

postošo ietekmi un 

nespēju risināt 

smagas 

psiholoģiskas 

problēmas 

(dzīvesbiedru 

zaudējums, 

neārstējamas 

slimības u.c.). 

VVSPC klienti  

saņem grupu un 

individuālu 

psihologa un sociālā 

darba speciālistu 

atbalstu smagu krīzes 

situāciju risināšanā.  

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē LP sociālie darbinieki un institūciju 

sociālo pakalpojumu sniedzēji veic 

izglītojošu darbu. 

2.3.4. Mērķis: Uzlabot mutes dobuma veselību visās iedzīvotāju grupas. 

1. uzdevums Pakalpojumu nodrošināšana un pieejamības veicināšana 
1.1. Nodrošināt Mutes 

veselības Centra 

darbību PSIA 

„Kauguru veselības 

centrs”, un tā 

sadarbību 

P.Stradiņa klīniskās 

slimnīcas Mutes 

KVC visu periodu 

pieejami  

zobārstniecības 

pakalpojumi – 

terapeitiska 

ārstēšana, zobu 

higiēna, protezēšanas 

pakalpojumi, 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

KVC Izpildē KVC nodrošina zobārstniecības 

pakalpojumus, ņemot vērā 2020. 

gadā valstī izsludinātos 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, zobārstniecības 

pakalpojumi nebija pieejami marta, 

aprīļa, maija mēnešos. 
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veselības un sejas 

ķirurģijas centru, 

iesaistoties mutes 

veselības datu 

uzskaitē valsts 

mērogā; 

diagnostika, 

stomatoloģiskā 

ķirurģija un 

zobārstniecība 

bērniem. 

1.2. Veicināt bērnu 

apmeklējumu valsts 

apmaksātajās 

zobārstniecības 

programmās, 

organizēt 

profilaktiskas 

pārbaudes vismaz 

reizi gadā; 

KVC zobārstniecības 

klīnikā bērniem līdz 

18 gadiem pieejami 

valsts apmaksāti 

zobārstniecības 

pakalpojumi. Bērnu 

zobārstniecība par 

valsts finansējumu 

notiek kvotu 

ietvaros. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

KVC/IZP Izpildē Jūrmalas pašvaldības pirmskolas 

izglītības iestādēs pedagogi 

izmantoja SPKC sagatavotos 

materiālus par mutes veselību, 

realizējot rotaļnodarbības bērniem. 

KVC nodrošināja pakalpojumu. 

1.3. Nodrošināt 

ortodontijas 

pakalpojumu 

sniegšanu pilsētā ar 

pašvaldības 

finansiālu atbalstu 

Jūrmalas 

pašvaldībā 

deklarētiem 

bērniem; 

Pakalpojums tiek 

nodrošināts, 

pamatojoties uz 

Jūrmalas pilsētas 

domes 2013. gada 

17. okotbra 

saistošajiem 

noteikumiem Nr. 67 

“Par veselību 

veicinošiem 

pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā”. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP Izpildē 2020. gadā pakalpojums tika 

nodrošināts  170 bērniem.  

2. uzdevums Iedzīvotāju izglītotības sekmēšana 
2.1. Organizēt Veselības ministrijas Visu periodu Valsts Izglītības Nav izpildīts Valstī izsludināto Covid-19 



53 

 

izglītojošus un 

atraktīvus 

pasākumus par 

mutes veselību; 

un Slimību 

profilakses un 

kontroles centra 

 (SPKC) īstenoti  

izglītojošs pasākumi 

bērniem par mutes 

veselību.  

Skolas medmāsas 

pārrunas ar 

skolēniem 

audzināšanas 

stundās. 

Klases stundās un 

sociālo zinību 

stundās tiek 

nodrošināta skolēnu 

izglītošana mutes 

veselības jautājumos. 

u.c. pasākumi 

budžeta 

līdzekļi, 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

iestāžu vadītāji/ 
IZP,KVC,LP  

ierobežojumu dēļ pasākumi netika 

īstenoti. 

2.2. Mutes veselības 

centram organizēt 

kariesa profilakses 

programmas 

pirmskolas izglītības 

iestādēs, un skolās 

sadarbībā ar 

P.Stradiņa klīniskās 

slimnīcas Mutes 

veselības un sejas 

ķirurģijas centru, 

realizēt fluorīdu 

profilakses 

Fluorīdu profilakses 

programma valsts 

mērogā Palielināta 

fluorīdu lietošana 

bērniem.  pirmskolas 

izglītības iestādēs un 

skolās līdz 5.kl. 

šobrīd netiek 

realizēta. 

Līdz 2014. 

gadam 

Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

KVC/ LP Izpildīts Izpildes termiņš beidzies 2014. 

gadā. Fluorīdu profilakses 

programma valsts mērogā 

pirmskolas izglītības iestādēs un 

skolās līdz 5.kl. šobrīd netiek 

realizēta. 
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programmas 

pirmskolas izglītības 

iestādēs un skolās 

līdz 5.kl.; 

2.3. Rīkot konkursus, 

viktorīnas par mutes 

veselības tēmu; 

Veicināta izpratne 

par mutes veselības 

nozīmīgumu. 

Līdz 2014. 

gadam 

 KVC/ IZP, 

Izglītības 

iestāžu vadītāji 

Izpildīts Izpildes termiņš beidzies 2014. gadā 

2.4. Informēt sabiedrību 

par mutes veselības 

nozīmi, tās ietekmi 

uz vispārējo 

veselības stāvokli

  

Izmantoti SPKC 

materiāli. 

Informācija pieejama 

KVC telpās 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

KVC/ LP, 

IKTP 

Izpildē Jūrmalas pašvaldības izglītības 

iestādes jaunākajām klasēm un 

pirmsskolas izglītības iestādes 

izmanto kā papildinošu materiālu 

SPKC sagatavotos materiālus. Veic 

KVC speciālisti individuāli 

pacientiem. 

3. uzdevums Nevienlīdzības mazināšana 
3.1 Iekļaut ar 

zobārstniecību 

saistīto izdevumu 

segšanu pašvaldības 

sociālo pabalstu 

veselības aprūpei 

ietvaros trūcīgām un 

maznodrošinātām 

personām; 

Visu periodu 

Veselības pabalstā 

trūcīgām un 

maznodrošinātām 

personām pašvaldība 

iekļāvusi ar 

zobārstniecību 

saistīto izdevumu 

segšanu, 

pamatojoties uz JPD 

2013. gada 17. 

oktobra saistošajiem 

noteikumiem  Nr. 66 

“Par Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības 

sociālo un 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē 2020. gadā pašvaldība Veselības 

aprūpes pabalsta ietvaros sedz 

dažāda veida veselības aprūpes 

pakalpojumus, tostarp, 

zobārstniecības pakalpojumus. 

2020.gadā Veselības aprūpes 

pabalsts tika piešķirts 550 trūcīgām 

un maznodrošinātām personām. 

Pašvaldībā visiem dzīvojošiem 

pensionāriem tiek segti veselības 

aprūpes pakalpojumi 100EUR 

apmērā.  

2020.gadā Pabalsts veselības 

aprūpes pieejamībai pensionāriem 

tika piešķirts 9358 personām 
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pašvaldības 

palīdzību”. 

3.2 Nodrošināt zobu 

protezēšanu ar 25 % 

atlaidi Jūrmalas 

pilsētā deklarētiem 

pensionāriem; 

Pakalpojums tiek 

nodrošināts, 

pamatojoties uz 

Jūrmalas pilsētas 

domes 2013.gada 

17.okotbra 

saistošajiem 

noteikumiem Nr. 67 

“Par veselību 

veicinošiem 

pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā”. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Zobu protezēšanas pakalpojums (ar 

25% atlaidi) 2020. gadā piešķirts 93 

personām. 

2.4.1.-2.4.2. Mērķis: Saslimstības mazināšana no neinfekciozajam saslimšanām – Sirds un asins vadu slimībām, cukura diabēta, 

onkoloģiskajām saslimšanām u.c. 

1. uzdevums Sirds un asinsrites slimības 
1.1. Sabiedrības 

informēšanas 

pasākumu kopums 

izglītojot par sirds 

un asinsvadu 

slimību riska 

faktoriem un 

mudināt mainīt ar 

dzīvesveidu saistītos 

riskus (uzturs, 

fiziskā aktivitāte, 

atkarības, stress 

Veselību veicinoša 

pakalpojuma – 

veselību veicinoša 

pasākumu kompleksa 

senioriem izglītojošo 

lekciju blokā šīs 

tēmas ir iekļautas. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, LP/ 

SAN, IKTP 

Uzsākts 2020. gadā veselību veicinošs 

pasākumu komplekss senioriem tika 

piešķirts 157 personām. Valstī 

izsludināto Covid-19 ierobežojumu 

dēļ aktivitātes tika īstenotas 

ierobežotā apjomā., paredzēts 

turpināt nākamajos periodos. 
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u.c.). 

1.2. Nodrošināt 

sabiedrības 

izglītošanu pirmās 

palīdzības 

sniegšanā, kā arī 

informēt par 

palīdzības iespējām 

valsts finansēto 

pakalpojumu 

ietvaros 

Informācija par 

valsts finansēto 

veselības aprūpes 

pakalpojumiem 

nodrošināta NVD 

mājas lapā.  

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

privātie 

finanšu 

līdzekļi 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, / LP, 

SAN, IKTP 

Izpildē Sociālie darbinieki informēja 

redzeslokā nonākušās personas par 

veselības aprūpes pakalpojumu 

nepieciešamību un iespējām tos 

saņemt.  

Tika izplatīti materiāli no SPKC  

par miokarda infarkta un insulta 

simptomiem veselības aprūpes 

iestādēs, ģimenes ārstu praksēs un 

uzsvērta to atpazīšanas nozīmība 

veiksmīgai slimības ārstēšanai.  

1.3. Sadarboties ar 

VM profilaktisko 

pakalpojumu 

attīstība pilsētā. 

LP sadarbojas ar 

Veselības ministrijas 

pakļautībā esošo 

institūciju Slimību 

profilakses un  

kontroles centrs 

izstrādāto 

informatīvo 

materiālu izplatīšanā. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

LP/ VM, IKPC Izpildē 2020.gadā pašvaldība izplatīja VM 

sagatavoto informāciju pašvaldības 

iestādēs, pilsētas mājas lapā, 

pašvaldības avīzē par 

nepieciešamajiem profilaktiskajiem 

pasākumiem saistībā ar Covid-19 

izplatību visā valstī. 

1.4. Noteiktām 

iedzīvotāju 

kategorijām, kuras 

pakļautas Sirds - 

asinsvadu 

saslimšanas riskam, 

kā arī alerģisko 

slimību saslimšanas 

riskam, attīstīt to 

mazinošus 

pakalpojumus 

Kopš 2014. gada 

nodrošināts 

pakalpojums 

“vingrošana ūdenī”  

sirds asinsvadu 

slimību profilaksei 

Jūrmalā deklarētiem 

pilngadīgiem 

iedzīvotājiem, 

pamatojoties uz 

Jūrmalas pilsētas 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības, 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

Izpildē 2020. gadā, ņemot vērā valstī 

izsludinātos epidemioloģiskās 

drošības pasākumus, vingrošana 

ūdenī pakalpojumu saņēma mazāk 

personas kā citos gados.  

Pakalpojumu saņēma 285 personas.  

Nūjošanas nodarbības tika 

nodrošinātas visu gadu, 
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(peldēšana un 

nodarbības ūdenī, 

deju terapija liekā 

svara 

samazināšanai, 

sirds asinsvadu 

sistēmas 

stiprināšana un 

citas aktivitātes) 

domes 2013. gada 

17. oktobra 

saistošajiem 

noteikumiem Nr. 67 

“Par veselību 

veicinošiem 

pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā”. Šī 

izvirzītā mērķa 

sasniegšanu sekmē 

arī sadaļā fiziskās 

aktivitātes veiktie 

pasākumi. 

1.5. Nodrošināt 

veselības 

veicināšanas 

speciālista 

pieejamību Jauniešu 

centrā, lai radītu 

iespēju bērniem 

saņemt informāciju, 

kas saistīta ar 

neinfekciozajām 

saslimšanām, 

higiēnu, liekā svara 

problēmām, 

paplašinot tā 

funkcijas kā 

Jaunatnes iniciatīvu 

un veselības 

centram 

Paplašinātas iespējas 

informēt bērnus par 

tematiem, kas saistīti 

ar uzturu, higiēnu, 

liekā svara 

problēmām  caur 

jauniešiem zināmiem 

un drošiem 

informācijas 

apmaiņas kanāliem. 

2017.-2019. Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/LP Izpildīts Jauniešiem nepieciešamo 

informāciju par veselību veicinošām 

aktivitātēm nodrošina ESF 

struktūrfonda ietvaros un secināts, 

ka atsevišķs veselības veicināšanas 

speciālists centrā nav nepieciešams. 
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2. uzdevums Onkoloģiskās slimības 
2.1. sabiedrības 

informēšanas 

pasākumu kopums 

sievietēm par 

dzemdes kakla vēzi, 

krūts vēzi, tā riska 

faktoriem, par 

iespēju veikt 

apmaksātus 

izmeklējumus valsts 

apmaksātās 

veselības aprūpes 

programmas 

ietvaros. 

Iedzīvotāju 

informēšana tiek 

veikta ar veselības 

aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju palīdzību 

un izplatot SPKC 

sagatavotos 

informatīvos 

materiālus. 

Visu periodu  Eiropas 

Savienības 

finansējums, 

valsts budžeta 

līdzekļi 

Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji/ LP, 

NVO 

Izpildē LP sociālie darbinieki izmanto 

SPKC pieejamos informatīvos 

materiālus. Profilaktisko darbu veic 

pašvaldībā esošie ģimenes ārsti.  

2.2. Mammogrāfijas 

pakalpojumu 

apmaksa sievietēm 

no sociālajam 

riskam un 

saslimšanas riskam 

pakļautajām 

iedzīvotāju 

kategorijām, kad to 

segšanu 

nenodrošina valsts 

veselības budžets. 

Šobrīd 

mammogrāfijas 

pakalpojums 

pieejams ar ģimenes 

ārsta nosūtījumu, 

maksājot pacienta 

iemaksu. 

Līdz 2015. 

gadam 

Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības, 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji  

Izpildīts Izpildīts 2015. gadā. Nodrošina 

valsts no valsts budžeta līdzekļiem. 

2.3. sabiedrības 

informēšanas 

pasākumu kopums 

par zarnu vēzi, 

LP sniedz SPKC 

informāciju, un 

profilaktiskais darbs 

tiek veikts no 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji/ 

LP,IKTP, SAN 

Izpildē LP sociālie darbinieki izmanto 

SPKC pieejamos informatīvos 

materiālus. Profilaktisko darbu veic 

pašvaldībā esošie ģimenes ārsti. 
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piesaistot ekspertus, 

ģimenes ārstus, 

māsas 

ģimenes ārstu puses. Profilaktiskais darbs tiek veikts arī 

no ģimenes ārstu puses. 

2.4. Ādas vēža 

profilakse. Izglītot 

sabiedrību par UV 

staru ietekmi, sniegt 

informāciju par to 

kā pareizi sauļoties., 

kā pasargāt sevi no 

saules kaitīgās 

iedarbības, sniegt 

informāciju par 

regulāru ādas 

virsmas 

paškontroles 

veikšanu. Darba 

devēju informēšana 

par individuālo 

aizsardzības 

līdzekļu (cepures, 

aizsardzības krēmi, 

saules brilles) 

nodrošināšanu tiešu 

saules staru 

pakļautībā 

strādājošiem 

darbiniekiem. 

Veselības 

pakalpojuma 

sniedzēji sadarbībā 

ar SPKC iesaistās 

sabiedrības 

informēšanā. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, LP/ 

SAN, 

IKTP,NVO 

Izpildē 2020. gadā LP sociālie darbinieki 

informēja iedzīvotājus izmantojot 

SPKC sagatavotos materiālus. 

Profilaktisko darbu veic pašvaldībā 

esošie ģimenes ārsti.  

Pašvaldības mājaslapā izvietota 

informācija par atrašanos karstā 

saulē. 

2.5. Informēt sabiedrību 

par saslimšanu ar 

prostatas adenomas 

iespējamību, 

Pakalpojuma 

sniedzēji sadarbībā 

ar SPKC iesaistās 

sabiedrības 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, LP/ 

SAN, 

Izpildē Profilaktisko darbu veic pašvaldībā 

esošie ģimenes ārsti. 
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veicamajiem 

profilakses 

pasākumiem 

izstrādāt atbalsta 

pasākumus 

saslimstības 

mazināšanai. 

informēšanā, tiek 

rīkotas sociālas 

kampaņas. 

IKTP,NVO 

3. uzdevums Cukura diabēts 
3.1. Nodrošināt 

sabiedrības 

informēšanu par 

risku saslimt ar 

cukura diabētu, par 

tā simptomiem. 

Cukura diabēta 

gadījumā kā 

sadzīvot ar diabētu, 

diabēts kā dzīves 

veids. 

Ārstniecības 

personas sadarbībā ar 

SPKC iesaistās 

sabiedrības 

informēšanā. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

Ārstniecības 

personas, 

LP/ SAN, 

IKTP,NVO 

Izpildē LP informē redzeslokā nonākušās 

personas, izmantojot SPKC 

sagatavotos materiālus, kā arī darbs 

tiek realizēts ar Veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju palīdzību, 

kas nodrošina veselības aprūpes 

pakalpojumus Jūrmalas pašvaldībā  

2.4.3 Mērķis: Samazināt traumatismu un mirstību no arējiem nāves cēloņiem, veicināt drošu vidi. 

1. uzdevums Sezonālo traumu profilakse 
1.1. Informatīvas 

kampaņas sezonas 

sākumā 

Skolu lekcijās 

skolēni  tiek 

informēti par 

traumatisma 

iespējām uz ielas, 

ūdenī un uz ledus. 

Lekcijas organizē un 

vada PP 

nepilngadīgo lietu 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP/SAN Izpildē Katru gadu PP nepilngadīgo lietu 

inspektori sadarbībā ar PP 

Glābšanas dienesta inspektoriem 

vada lekcijas skolās par 

traumatisma iespējām vasaras un 

ziemas sezonās. 

1.2. Informatīvas 

kampaņas par 

drošību regulējošo 

noteikumu 

nepieciešamību un 

rīcību nelaimes 
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gadījumā inspektori un tajās 

piedalās arī PP 

Glābšanas dienesta 

inspektori. 

1.3. Informatīvo zīmju 

nodrošināšana riska 

zonās 

Tiek izvietotas katru 

gadu. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP/PLN Izpildē Esošā budžeta ietvaros informatīvās 

plāksnes tiek izvietotas ziemas 

sezonā par atrašanos uz ledus 

bīstamību. 

1.4. Glābšanas dienestu 

pieejamība 

Tiek nodrošināta 

glābšanas staciju 

darbība cauru gadu, 

nodrošinot PP 

Glābšanas dienesta 

atrašanos pludmalē.   

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PP Izpildē PP Glābšanas dienests pieejams 3 

glābšanas stacijās visu gadu no 

plkst. 9:00 līdz plkst. 21:00 un 

papildus 4 sezonālās (laika periodā 

no 15.05. līdz 15.09.) glābšanas 

stacijās no plkst. 9:00 līdz 21:00. 

1.5. Nodrošināt peldēt 

apmācību visiem 

Jūrmalas pilsētas 

vispārizglītojošo 

skolu skolniekiem 

Visiem Jūrmalas 

pašvaldības 

vispārizglītojošo 

skolu skolniekiem ir 

iespējas apmeklēt 

peldēšanas 

nodarbības 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP, izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

sporta skolu 

vadītāji, 

JSSC 

Daļēji izpildīts 2020. gadā ir pabeigta Jūrmalas 

Sporta skolas peldbaseina ēkas 

Rūpniecības ielā 13 pārbūve, un no 

oktobra sākuma peldbaseins bija 

pieejams Jūrmalas Sporta skolas 

audzēkņiem, kā arī citām izglītības 

iestādēm. 

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo 

situāciju Latvijā, peldbaseins un 

trenažieru zāle uz laiku tika slēgta.  

2. uzdevums Sadzīves traumas 
2.1. Regulāra 

informēšana par 

iespējām izvairīties 

no sadzīves 

traumām, un par 

rīcību sniedzot 

Informēšana tiek 

veikta ar sociālo 

darbinieku 

starpniecību, LP 

izplata SPKC 

sagatavotos 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, SAN, 

IKTP 

Izpildē LP sociālie darbinieki informē 

redzeslokā nonākušās personas ar 

SPKC pieejamiem materiāliem 

“Bērnam droši”, “Pārgalvis, 

bezglavis”.  
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pirmo palīdzību materiālus 

2.2. Informatīvi semināri 

un diskusijas par 

personisko drošību 

izglītības iestādē 

Tiek īstenots. 

PP Nepilngadīgo 

lietu inspektori katru 

mācību gadu lasa 

dažāda rakstura 

lekcijas skolās. 

Ikdienā gan 

sabiedriskās vietās 

PP inspektori, gan 

pludmalē  Glābšanas 

dienesta inspektori 

veic dažādus 

preventīvus 

pasākumus un 

pārrunas ar 

nepilngadīgajiem un 

viņu vecākiem. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/LP Izpildē PP inspektori regulāri veic 

preventīvos pasākumus – lekcijas, 

pārrunas par drošību uz ielas, uz 

ledus, par administratīvo atbildību, 

par atkarībām, organizē Drošības 

dienas, kurās piedalās dažādi 

drošības dienesti. Likumpārkāpumu 

prevencijai Jūrmalas pilsētas skolās 

tika rīkotas lekcijas par 

administratīvo atbildību, iestāžu 

iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu, par dažādu atkarību 

kaitīgumu; kopumā novadītas 18 

lekcijas 5 skolās. 

2.3. Izglītot vecākus par 

biežākajiem traumu 

cēloņiem bērniem 

un drošības 

pasākumiem traumu 

profilaksē 

SPKC nodrošina 

minēto informāciju 

un tas pieejamību 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

IZP,LP/ 
Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, IZP 

Izpildē LP sociālie darbinieki informē 

redzeslokā nonākušās personas ar 

SPKC pieejamiem materiāliem 

“Bērnam droši” 

2.4. Izglītot sabiedrību 

par sadzīves 

ķīmijas, 

medikamentu  

pareizu uzglabāšanu 

un pirmo palīdzību 

nelaimes gadījumā. 

Informācija par 

sadzīves ķīmijas, 

medikamentu pareizu 

uzglabāšanu 

pieejama Veselības 

inspekcijas mājas 

lapā, un tiek tai 

pievērsta uzmanība 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ SAN Izpildē Darbu veic pašvaldībā strādājošie 

ģimenes ārsti. 
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ar sociālo darbinieku 

starpniecību. 

2.5. Vardarbības 

profilakse dažādos 

līmeņos - ģimenē, uz 

ielas, skolā, pret 

veciem cilvēkiem 

Vardarbības 

profilaksei 

izmantotas dažāda 

formāta aktivitātes 

palīdzību atšķirīgām 

mērķgrupām. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

LP, IZP/ SAN Izpildē ESF projekta "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros 

notika viena vasaras 5 diennakšu 

nometne 20 jauniešiem, kuriem 

ģimenē ir ģimenes loceklis ar 

atkarību; Pedagogi aktīvi izmanto 

arī citu atbildīgo organizāciju 

īstenotās apmācības. Pedagogi ir 

apmeklējuši tiešsaistes kursus. 

Piemēram, ievadseminārs projektam 

“STOP4”. 

2.6. Sniegt informāciju 

par pareizu rīcību 

traumas gadījumā, 

atkarībā no to 

izraisījušā cēloņa 

Informāciju sniedz 

veselības aprūpes 

speciālisti  un  SPKC 

veiktās sabiedrību 

informējošās 

kampaņas, 

informācija tiek 

sniegta ari ar sociālo 

darbinieku 

starpniecību. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības, 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji, SAN 

Izpildē LP sociālie darbinieki izglīto 

redzeslokā nonākušās personas, 

izmantojot Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas sociālo 

reklāmu par bērnu traumatisma 

draudiem un applaucēšanās riskiem. 

Sabiedrība kopumā saņem 

informāciju no SPKC sociālajām 

kampaņām. 

3. uzdevums Vardarbības profilakse dažādos līmeņos 
3.1. Izglītojoši pasākumi 

izglītības iestādēs, 

iesaistot vecākus 

Skolās vecāku 

sapulcēs ar vecākiem 

tiek pārrunātas bērnu 

savstarpējās 

attiecības skolā, 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP, Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

NVO 

Izpildē Izglītības iestāžu pedagogi savas 

skolas ietvaros katru situāciju 

izskata atsevišķi, nepieciešamības 

gadījumā piesaistot esošo resursu – 

skolu psihologu un sociālo 
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situācijas uz ielas. pedagogu.  

3.2. Kontroles funkcijas 

stiprināšana, lai 

novērstu 

vardarbības 

iespējamību skolas 

vidē 

Iestāžu atbalsta 

personāla darbs ar 

klasēm: pārrunas, 

videomateriālu 

izmantošana. Skolās 

izstrādāta kārtība, kā 

rīkoties, ja konstatēta 

vardarbība. 

Notiek audzināšanas 

stundas, kurās tiek 

runāts par 

savstarpējām 

attiecībām skolā, 

situācijām uz ielas un 

mājās. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP, Izglītības 

iestāžu 

Vadītāji/ NVO 

Izpildē Aktivitāte tiek īstenota. 

Atbalsta personāla diskusijas, 

pārrunas gan ar atsevišķām klases 

grupām, gan individuāli. Pārsvarā 

6.-8. klašu skolniekiem.  

Izglītības iestādēs ir izstrādāta 

kārtība, kā rīkoties, ja ir aizdomas 

par vardarbību gan no vienaudžu, 

gan pieaugušo puses.  

3.3. Informatīvi 

pasākumi par 

vardarbības 

iespējamību pret 

neaizsargātām 

sociālām grupām un 

rīcību gadījumā, ja 

šāda situācija ir 

novērota 

Informācija par 

rīcību, kā rīkoties 

šādās situācijas, 

pieejama Valsts 

bērnu tiesību 

aizsardzības 

inspekcijas 

veidotajās kampaņās 

un izmantojot 

uzticības tālruni. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP, sociālo un 

veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji/ NVO  

Izpildē LP sociālie darbinieki vērš 

uzmanību personām kuras 

nonākušas viņu redzeslokā uz 

Labklājības ministrijas realizēto 

sociālo kampaņu “Sitieni starp 

kaimiņiem un savējiem skar arī 

Tevi”. 

4. uzdevums Stihisku nelaimju izraisīto seku mazināšana 
4.1. Sabiedrības 

izglītošana 

ugunsdrošības 

jautājumos 

VUGD veic 

informatīvas 

kampaņas,  stājas 

spēkā valsts līmeņa  

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

CVA/PP Izpildē 2020.gadā pašvaldība savos saziņas 

kanālos ar iedzīvotājiem izplatīja 

VUGD sagatavoto informāciju par 

dūmu detektoru uzstādīšanas nozīmi 
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normatīvi akti. ar informatīvu kampaņu “Izglāb 

dzīvību-uzstādi dūmu detektoru!” 

4.2. Sabiedrības 

izglītošana par 

rīcību stipra vēja, 

plūdu un 

ugunsgrēka 

gadījumos. 

PP Glābšanas 

dienesta darbinieki 

sadarbojas ar VUGD, 

viņu uzdevumā veic 

dažādas aktivitātes 

pludmalē, kā arī 

iesaistās glābšanas 

darbos. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

CVA/PP Nav izpildīts Temats tiek skarts skolās rīkoto 

“Drošības dienu” aktivitātēs, taču 

ņemot vērā epidemioloģiskās 

drošības pasākumus valstī 2020. 

gadā “Drošības dienas skolās” 

nenotika. 

2.4.4. Mērķis: Garīgas veselības un labklājības veicināšana 

1. uzdevums Vispārēju priekšstatu veidošana par dzīves vērtību sistēmu. 
1.1. Bērnu audzināšana 

par sevis 

apzināšanos, 

līdzjūtību, 

attiecībām ģimenē 

rotaļu un spēļu 

veidā 

Audzināšanas 

stundas par tematu 

“Sevis izzināšana un 

pilnveidošana”, “Es 

ģimenē, klasē, 

skolā”. Zīmējumu 

konkursi sākumskolā 

par ģimeni, bērnību, 

brīvo laiku. Klašu 

stundās, klašu 

vecāku sapulcēs, 

Sarunās ar sociālo 

pedagogu, psihologa 

nodarbības klasē vai 

individuālās 

nodarbībās kopā ar 

vecākiem pie 

psihologa. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP 

Izpildē Gan klases stundās, gan priekšmetā 

sociālās zinībās temati ir iekļauti un 

izrunāti, nepieciešamības gadījumā 

gan skolu psihologs un sociālais 

pedagogs veic pārrunas ar 

skolēniem vai visu klasi. 
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1.2. Bērnu bibliotēkas 

apmeklējumi ar 

teatralizētu grāmatu 

tēlu uzstāšanos, kuri 

stāstītu bērniem par 

cieņas un mīlestības 

pilnām attiecībām 

ģimenē, sabiedrībā, 

bērnudārzā, un 

atbilstoši vecumam 

iezīmētu problēmas, 

piedāvājot 

risinājumus. 

Bērniem, t.sk. ar 

specifiskiem 

mācīšanās 

traucējumiem, 

bibliotēkās tiek  

organizēti pasākumi, 

kas attīsta un veicina 

bērnu radošumu un 

lasītprasmes. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

CB/ IZP, 

Izglītības 

iestāžu vadītāji 

Izpildē Turpinājās pasākumu cikls - “Lasi 

ar suni” bērniem ar lasīšanas un 

izlasītā uztveres grūtībām. Notika 8 

šādi pasākumi. Februārī bibliotēkas 

darbinieki viesojās PII “Taurenītis” 

5 g.v. bērniem stāstīja par 

emocijām, 15. un 16. septembrī tika 

organizēts pasākums “Nestāsti 

pasaciņas” visām Jūrmalas 

pirmsskolas iestādēm, septembrī 

bibliotēkā notika  Pasaku rīts 

mazajiem, decembrī attālināti 

īstenots pasākums “Ar saldu 

piparkūku smaržu” un teātrī tika 

ierakstīta Lauvēna un Ziemassvētku 

vecīša saruna. 

1.3. Vērtību sistēmas 

stiprināšana 

sabiedrībā, 

atspoguļojot un 

informējot 

sabiedrību par 

harmoniskām, 

laimīgām un 

cieņas pilnām 

attiecībām, 

izmantojot vietējo 

laikrakstu un 

pašvaldības 

interneta vietni. 

Pašvaldības 

bezmaksas avīze 

regulāri izceļ kādu 

no Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotājiem, 

atspoguļojot to 

dzīves, profesionālās 

nozares vai citus 

sasniegumus un 

īpašus notikumus. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

DZSN/ 

KC,SAN 

Nav izpildīts  2020.gadā, ņemot vērā Covid-19  

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, aktivitātes 

nenotika.  

1.4.  Izglītot vecākus par 

pašnāvību riskiem 

Sniegtas zināšanas 

vecākiem savlaicīgi 

2021-2022 Pašvaldības 

budžeta 

LP Nav uzsākts Izpilde plānota 2021-2022. gados 
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un to atpazīšanu 

pusaudžu 

vecumposmā. 

reaģēt uz pusaudžu 

vecumposmā 

raksturīgām 

uzvedības signāliem, 

pašnāvības risku 

atpazīšanai. 

līdzekļi 

2. uzdevums Garīgās veselības veicināšanas pasākumi skolas vecuma bērniem 
2.1. Atbalsta pasākumu 

nodrošināšana 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām (garīgi 

slimu, gados vecu) 

vajadzību 

noskaidrošanu, 

veicinot tās izprast 

un palīdzēt. 

ESF projekta 

"Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības 

veicināšanai un 

slimību profilaksei 

Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) 

ietvaros:  atbalsta 

grupas četru 

nodarbību ciklā 

tuviniekiem, kuriem 

ir ģimenes locekļi ar 

fiziskās vai garīgās 

veselības 

traucējumiem. 

Visu periodu Eiropas 

savienības 

finansējums 

LP/ Sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Nav izpildīts 2020.gadā, ņemot vērā Covid-19 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, aktivitātes 

nenotika. 

2.2. „Grāmata- draugs 

un skolotājs” 

pārrunas bērnu 

bibliotēkā par 

kopīgi izlasīto 

grāmatu, lomu 

spēles, situācijas 

analīze un pareizā 

risinājuma 

Bērniem tiek  

organizēti pasākumi, 

t.sk. pārrunas par 

kopīgi izlasīto 

grāmatu, kas attīsta 

un veicina bērnu 

radošumu un 

lasītprasmes. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

CB/ IZP, 

izglītības 

iestāžu vadītāji 

Izpildē 2020.gadā,  lai dažādotu izstāžu 

veidus bibliotēkā, uzsākts veidot 

grāmatu izstādes bibliotēkas logos, 

ko var skatīties no ārpuses, 

nepārkāpjot ārkārtējā stāvokļa 

noteikumus. Kad bibliotēkas 

lietotāji drīkstēja tikai pasūtīt 

grāmatas attālināti, grāmatas 

izvietojām logos. Tā bērns varēja 
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meklēšana bērnu 

psihologu un 

bibliotekāru vadībā. 

neienākot bibliotēkas telpās atrast 

sev vēlamo grāmatu. Izveidots 

pasākumu cikls pašiem mazākajiem 

“Mazulīšu rīts ar grāmatiņu”. 

Paredzēts 1,5 - 4 gadus jauniem 

lasītājiem. Ierobežojumu dēļ notika 

2 šādi mazulīšu pasākumi, jo sākās 

pandēmija.  
Turpinājās pasākumu cikls - “Lasi 

ar suni” bērniem ar lasīšanas un 

izlasītā uztveres grūtībām. Notika 8 

šādi pasākumi.  

2020.gada janvāra un februāra 

mēnešos  pēc pieprasījuma tika 

organizēti izbraukumi uz skolām un 

pirmsskolas iestādēm, lai organizētu 

pasaku rītus un iepazīstinātu ar 

jaunāko literatūru bērnus. 

2.3. Izveidot pilsētā 

psiholoģiskās 

palīdzības dienestu, 

lai, nepieciešamības 

gadījumā, bērniem 

tiktu nodrošināta 

iespēja saņemt 

speciālistu palīdzību 

bez samaksas savā 

pašvaldībā. 

No 2015. gada 

Labklājības Pārvalde 

visiem Jūrmalas 

pilsētā deklarētiem 

iedzīvotājiem tiek 

nodrošinātas 

bezmaksas psihologa 

konsultācijas 

nepieciešamības 

gadījumā, vēršoties 

Labklājības Pārvaldē 

ar iesniegumu. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP, LP/ 

Veselības un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Pašvaldībā bērniem psiholoģiskās 

palīdzība pieejama pašvaldības 

izglītības iestādēs, kur darbojas 

skolu psihologi kā arī ārpus iestādes 

ir pieejamas LP nodrošinātas 

bezmaksas psihologa konsultācijas. 

2020. gadā tika sniegtas 384 

psihologa konsultācijas 
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2.4. Izglītot skolotājus, 

skolas mediķus, 

vecākus par 

depresijas un 

suicīda riska 

pazīmēm 

Tiek izmantoti SPKC 

izveidotie materiāli. 

ESF veselības 

projekta ietvaros tiek 

veiktas  

speciālistu lekcijas 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

un sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

Nav izpildīts. Izpilde plānota 2021-2022. gados.   

2.5. Nodrošināt 

audzināšanu 

pirmskolas izglītības 

iestādēs un 

izglītošanu 

vispārējās izglītības 

iestādēs, gadījumos, 

kad tas ir iespējams, 

bērniem ar garīgās 

veselības 

traucējumiem 

Jūrmalā. 

Pēc iespējas 

izglītības iestādes, 

iesaistot speciālistu 

komandu (sociālais 

darbinieks, 

psihologs, klases 

audzinātājs un 

mācību priekšmetu 

skolotāji) cenšas 

iesaistīt bērnus gan 

pirmsskolas, gan 

vispārējās izglītības 

iestādēs. Pilsētā tiek 

nodrošināts Dienas 

centrs bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP/ Izglītības 

iestāžu vadītāji, 

NVO 

Izpildē Bērni ar garīgās veselības 

traucējumiem šobrīd vislabāk 

integrējas Vaivaru pamatskolā, jo 

bērni sadalīti klasēs ar mazāku 

skolēnu skaitu kā citās pašvaldības 

skolās.   

2020. gadā Dienas centru bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem 

apmeklēja 145 bērni. 

IP “Jūrmalas Iekļaujošās izglītības 

attīstības centrs” nodrošina atbalstu 

izglītības iestādēm, izglītojot bērnus 

ar garīgās veselības traucējumiem. 

2.6. Nodrošināt aprūpi 

dienas centrā 

bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

bērniem ar garīgās 

veselības 

traucējumiem, un 

tajā pašā laikā 

Kopš 2015. gada 

pašvaldība turpina 

finansēt izveidoto 

Dienas centru 

bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem, lai 

sniegtu atbalstu 

bērna likumiskajiem 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ NVO Izpildē 2020. gadā Dienas centru ar 

funkcionāliem traucējumiem 

apmeklēja 41 bērns. 
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dodot vecākiem 

„atelpas brīdi” no 

smagajām ikdienas 

rūpēm. 

pārstāvjiem, mazināt 

bērna funkcionāla 

traucējuma sekas. 

3. uzdevums Informēšanas pasākumi; psiholoģiskās palīdzības iedzīvotājiem darbaspējīgā vecumā 
3.1. Izgatavot 

informatīvus 

materiālus 

depresijas maskām - 

depresijas, kas 

simptomi slēpjas 

zem terapeitiskiem 

simptomiem, 

piedāvāt iespēju 

veikt 

pašanalizējošus 

testus par depresijas 

un trauksmes 

simptomiem, blakus 

izvietojot 

informāciju par 

iespējamiem 

palīdzības veidiem 

un saņemšanas 

vietām. 

LP izmanto SPKC 

sagatavotos 

informatīvos 

materiālus. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

Izpildē LP sociālie darbinieki redzeslokā 

nosākušām personām sniedz 

informāciju par pieejamiem SPKC 

materiāliem mājas lapā 

www.nenoversies.lv 

3.2. Ievietot masu 

saziņas līdzekļos 

rakstus - intervijas 

ar speciālistiem, ar 

nolūku kliedēt garīgi 

slimo cilvēku 

Pašvaldībā pieejami 

SPKC izplatītie 

informatīvie 

materiāli. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

LP/ Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

Izpildē Pašvaldības teritorijā esošajās 

veselības aprūpes iestādēs sadarbībā 

ar SPKC 2020. gadā turpināta un 

uzsākta sabiedrības informēšanas 

kampaņas “nenovērsies” un “viss ir 

norm.a”. LP caur saviem saziņas 
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stigmatizāciju, 

minot pozitīvus 

piemērus. 

kanāliem informēja veselības 

aprūpes iestādes. 

3.3. Nodrošināt 

psiholoģiskās 

palīdzības 

pieejamību 

pašvaldībā, lai 

saņemtu kvalificētu 

speciālistu atbalstu 

tuvu dzīves vietai, 

un izstrādāt 

pakalpojuma 

apmaksas sistēmu, 

nosakot 

atvieglojumus 

personām tuvinieka 

zaudējuma, darba 

zaudējuma 

gadījumā, kā arī 

trūcīgām un 

maznodrošinātām 

personām. 

Kopš 2014. gada 

Labklājības Pārvaldē 

pieejami psihologa 

pakalpojumi, kas 

sniedz konsultācijas 

un atbalstu 

nepieciešamības 

gadījumā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji, 

bāriņtiesa 

Izpildē Iedzīvotājiem darbspējas vecumā 

LP visu periodu nodrošina 

bezmaksas psiholoģiskās palīdzības 

pieejamību. 

2020. gadā tika sniegtas 384 

psihologa konsultācijas. 

 

3.4. Nodrošināt dienas 

centra personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem 

darbību. 

Darbība tiek 

nodrošināta . 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

VVSPC/ LP Izpildē VVSPC struktūrvienības Dienas 

centra personām ar garīga rakstura 

traucējumiem pakalpojumi tiek 

nodrošināti. 

3.5. Izveidot atbalstītā 

darba pakalpojumus 

personām ar 

garīgās veselības 

Izveidoti 

specializētās 

darbnīcas 

pakalpojumi, kur 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

VVSPC/ LP Daļēji izpildīts 2020. gadā, ņemot vērā 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, darbnīcas 

pakalpojumi nenotika, marta, aprīļa, 
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traucējumiem. notiek apmācības 

šūšanas un izšūšanas 

jomā Ķemeros.   

maija, jūnija mēnešos. Kopā 2020. 

gadā tika iesaistītas 6 personas ar 

garīgās veselības traucējumiem. 

3.6. Izveidot grupu 

dzīvokļus personām 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

Izveidoti grupu 

dzīvokļi personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem, lai 

saglabātu un 

pilnveidotu savas 

sociālās prasmes un 

iemaņas. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

VVSPC, IIPN/ 

LP 

Izpildē 2020. gadā grupu dzīvokļos dzīvoja 

19 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem. 2020.gadā Eiropas 

Savienības Struktūrfondu projekta 

“Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem” 

(Nr.9.2.2.1./15/I/002) ietvaros 

uzsākts sagatavošanās process līdz 

2023.gada beigām izveidot vēl 8 

grupu dzīvokļus. 

4. uzdevums Garīgās veselības veicināšanas pasākumi grūtniecēm, jaunajām māmiņām un ģimenēm 
4.1. Ginekologa 

kabinetos, 

dzemdniecības 

nodaļā, pediatru 

kabinetos izvietot 

uzskates un izdales 

materiālus par 

ģimenes atbalsta 

nepieciešamību 

jaunajai mātei, 

miega režīmu, 

pēcdzemdību 

depresijas risku, kas 

ir bīstams stāvoklis 

gan mātei, gan 

bērnam. 

Sadarbībā ar SPKC 

veselības aprūpes 

iestādēs, kur nonāk 

grūtnieces pieejami 

informatīvie 

izdevumi, 

infografikas, plakāti 

u.c.: reproduktīvā 

veselība. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Pašvaldības teritorijā esošie 

veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzēji visu periodu sniedz 

atbalstu jaunajām ģimenēm. 
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4.2. Sekmēt savstarpēju 

atbalsta sniegšanu 

ģimenēm ar noteikta 

vecuma zīdaiņiem, 

bērniem 

informācijas 

apmaiņai, 

savstarpējam 

atbalstam, iespējām 

pieaicināt 

speciālistus, radīt 

vietu, kur vecāki 

varētu padalīties ar 

„izaugušām” 

zīdaiņu, bērnu 

drēbītēm, kopā 

darboties un 

atpūsties. 

Radīta iespēja 

ģimenēm ar maziem 

bērniem apmainīties 

ar informāciju, sniegt 

atbalstu. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ IZP, 

Sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO  

Nav izpildīts Ņemot vērā epidemioloģisko 

situāciju valstī, nav bijusi iespēja 

radīt jaunas iniciatīvas savstarpēja 

atbalsta sniegšanai. 

4.3. Organizēt 

pieskatīšanas 

pakalpojumus, lai 

jaunajiem vecākiem, 

apmeklējot pārtikas 

veikalu, ārstniecības 

iestādi, arī teātri vai 

citu pasākumu, būtu 

iespēja atstāt bērnu 

pieskatīšanai, un 

nerastos situācijas, 

kad nelaimes 

gadījumi rodas, kad 

kaut uz īsu brīdi 

Pieskatīšanas un 

atelpas brīža 

pakalpojums 

izveidots bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/NVO, IZP Izpildē 2020. gadā pieskatīšanas un atelpas 

brīža pakalpojumu bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem tika 

nodrošināti 38 bērniem.  
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bērns ticis atstāts 

viens. Vēlams būtu 

iesaistīt 

pensionārus, tādā 

veidā mazinot viņu 

atstumtības un 

vientulības risku un 

ceļot 

pašnovērtējumu. 

5. uzdevums Garīgās veselības veicināšanas pasākumi senioriem: izglītošana, informēšana, sociālā iesaiste (integrēšana). 
5.1. Rīkot kopīgu 

interešu pulciņus 

(dziesmu, deju, 

adīšanas, 

kulinārijas, deju, 

ekskursiju, kultūras 

pasākumu 

apmeklētāju u.c.), 

nodrošināt dienas 

centra pensionāriem 

darbību, paplašinot 

tā resursus un 

kapacitāti, tādejādi 

mazinot gados veco 

cilvēku vientulības 

un atstumtības 

risku. Rīkot 

tematiskos vakarus 

(radošās darbnīcas 

vai dzejas konkursi), 

lai stiprinātu 

Dienas centra 

darbība tiek 

nodrošināta, notiek 

interešu grupu 

nodarbības, tiek 

atbalstītas senioru 

nevalstiskās 

organizācijas 

dažādās projekta 

aktivitātēs. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP, KC/ 

Sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO, 

Kultūras nami 

Daļēji izpildīts 2020. gadā, ņemot vērā 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, aktivitātes Dienas 

centrā notika ierobežotā apjomā. 

Janvāra un februāra mēnešos Dienas 

centrā tika nodrošinātas 

dziedāšanas, dejošanas, grāmatu 

lasīšanas, svešvalodu, rokdarbu un  

šaha radošie pulciņi.   
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sociālos kontaktus. 

5.2. Organizēt 

seminārus vecu 

cilvēku ar vecuma 

radītiem psihiska 

rakstura 

traucējumiem 

tuviniekiem, lai 

sniegtu informāciju 

par piemērotas 

vides veidošanu, 

sociālās aprūpes 

iespējām, piesaistot 

psihiatrus. 

Sniegts atbalsts 

ģimenēm, kurās ir 

personas ar vecuma 

psihiskiem rakstura 

traucējumiem, lai 

sniegtu informāciju 

par piemērotas vides 

veidošanu un 

sociālās aprūpes 

iespējām. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

LP/ Veselības 

aprūpes un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Nav izpildīts 2020. gadā, ņemot vērā Covid-19 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, netika īstenoti.  

5.3. Nodrošināt izdales 

materiālu 

pieejamību 

ārstniecības un 

sociālās aprūpes 

iestādēs par 

dažādām aktivitātēm 

un palīdzības 

iespējām, pieminot 

depresijas un 

sociālās izolētības 

risināšanu. 

Tiek izmantoti SPKC 

izveidotie 

informatīvie 

materiāli par 

psihisko veselības 

veicināšanu. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

aprūpes un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Pašvaldībā esošās Veselības 

aprūpes iestādēs izvietota SPKC 

2020.gadā uzsāktā sabiedrības 

informēšana ar kampaņu 

“nenovērsies” un “viss ir norm.a”. 

Informācija tiek izplatīta ar sociālo 

darbinieku starpniecību. 

5.4. Veicināt 

pašpalīdzības grupu 

veidošanos, lai 

pavadītu uz kultūras 

pasākumiem un 

palīdzētu cilvēkiem, 

Pašvaldībā tiek 

sniegts specializētā 

transporta 

pakalpojums, 

asistenta 

pakalpojums, lai 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

LP/NVO Daļēji izpildīts ESF projekta “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Jūrmalā” 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros, 

personām ar invaliditāti paredzēts ar 

specializētā transporta un 
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kuri pašu spēkiem 

nevar veikt ceļu. 

Organizēt 

transporta 

pakalpojumu 

nodrošināšanu šai 

iedzīvotāju grupai. 

personas nokļūtu 

kultūras pasākumos. 

speciālista/asistenta pakalpojums, ja 

personai nav iespējas nokļūt 

projekta aktivitātēs. Ņemot vērā 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī.  

2020. gadā pakalpojums netika 

pieprasīts.  

5.5. Nodrošināt iespējas 

aktīvai laika 

pavadīšanai 

pašvaldības kultūras 

centros, piedaloties 

deju kopās un 

vokālās grupās. 

Senioru deju grupa 

“Vējš ābeļziedos”, 

Vecākās paaudzes 

deju kolektīvs 

"Ābelīte".   

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

KC/NVO Nav izpildīts 2020. gadā senioru deju festivāli 

nenotika valstī izsludināto 

ierobežojumu dēļ. 

5.6. Kultūras pasākumu 

plānā ietvert tādus 

pasākumus, kas 

radītu īpašu interesi 

vecākās paaudzes 

gada gājuma 

iedzīvotājiem. 

Senioru dienas 

ietvaros notiek 2 

koncerti gan 

Kauguru kultūras 

namā, gan Jūrmalas 

Kultūras centrā, 

Majoros. Būtu 

izvērtējams 

jautājums par 

pasākuma kvalitāti.  

Kauguru kultūras 

namā tiek 

organizētas arī 

balles, kuras apmeklē 

arī vecāka gada 

gājuma cilvēki. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

KC/ NVO, LP, 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Senioru dienas ietvaros (oktobrī) 

notiek 2 koncerti gan Kauguru 

kultūras namā, gan Jūrmalas 

Kultūras centrā, Majoros. 2020. 

gadā uzstājās Žoržs Siksna. 

5.7. Uzturēt atlaižu 

sistēmu pilsētas 

Pašvaldība nodrošina 

bezmaksas 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

TN/LP, NVO Izpildē Pašvaldība nodrošina bezmaksas 

braukšanu sabiedriskajā transportā 
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maršruta autobusos, 

lai radītu iespēju 

senioriem uzturēt 

aktīvu dzīves 

pozīciju, apmeklēt 

interesējošos 

pasākumus, tādejādi 

stiprinot sociālos 

kontaktus, vēršoties 

pret sociālo 

atstumtību un 

vientulību. 

braukšanu 

sabiedriskajā 

transportā pilsētas 

teritorijā visiem 

Jūrmalā deklarētiem 

iedzīvotājiem, 

uzrādot Jūrmalas 

iedzīvotāja karti. 

līdzekļi pilsētas teritorijā visiem Jūrmalā 

deklarētiem iedzīvotājiem, uzrādot 

Jūrmalas iedzīvotāja karti. 

2.4.5. Mērķis: Infekcijas slimību profilakse 

1. uzdevums Akūto zarnu infekciju profilakse 
1.1. Sanitāri higiēniskie 

pasākumi, kuru 

mērķis ir infekciju 

slimību izplatīšanās 

ceļu pārtraukšana- 

apdzīvotu vietu 

labiekārtošana, 

centralizēta 

ūdensvada, 

kanalizācijas tīklu, 

attīrīšanas ietaišu, 

cieto atkritumu 

izgāztuvju 

celtniecība, 

uzlabošana. 

ES projektu ietvaros 

īstenoti 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas  tīklu 

paplašināšanas darbi, 

lai uzlabotu ūdens 

kvalitāti 

iedzīvotājiem. 

Visu periodu Eiropas 

savienības 

līdzfinansēju

ms 

SIA „Jūrmalas 

ūdens”, PLN 

Uzsākts Kohēzijas fonda līdzfinansētajā 

projektā SIA  “Jūrmalas ūdens” 

2020. gadā turpina izbūvēt 

centralizētu ūdensvadu un 

kanalizāciju. Būvdarbi notiek  

gandrīz visos pilsētas rajonos – 

Buļļuciemā, Lielupē, Bulduros, 

Dzintaros, Majoros, Dubultos, 

Jaundubultos, Druvciemā, 

Pumpuros, Mellužos, Valteros, 

Krastciemā un Asaros. Projektā 

plānots uzbūvēt apmēram 82 km 

ūdensapgādes tīklu, 83 km sadzīves 

kanalizācijas novadīšanas tīklu un 

19 kanalizācijas sūkņu stacijas. 

Plānotais darbu veikšanas laiks ir no 
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2020.-2022. gadam. 

1.2. Sadarbībā ar 

kontrolējošām 

institūcijām veicināt 

pasākumus, kas 

nodrošina pārtikas 

nekaitīgumu visos 

pārtikas aprites 

posmos 

Iestādēs tiek veikts 

uzraudzības 

monitorings, Pārtikas 

un veterinārā 

dienesta aktos 

norādītās nepilnības 

tiek novērstas 

norādītajos termiņos. 

 Ir izieta  apmācība 

“Minimālās higiēnas 

prasības pārtikas 

uzņēmumā” visiem 

darbiniekiem. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

Iestāžu vadītāji, 

kuras nodrošina 

ēdināšanas 

pakalpojumus/ 

LP 

Izpildē Pašvaldības iestādēs un 

kapitālsabiedrībās, nodrošinot 

ēdināšanas pakalpojumus tiek 

nodrošināts pārtikas nekaitīgums 

saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, ko pārrauga 

Pārtikas un veterinārais dienests 

1.3. Kvalitatīva dzeramā 

ūdens 

nodrošināšana 

ES projektu ietvaros 

īstenoti 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas  tīklu 

paplašināšanas darbi, 

lai uzlabotu ūdens 

kvalitāti 

iedzīvotājiem. 

Visu periodu Eiropas 

savienības 

līdzfinansēju

ms 

SIA „Jūrmalas 

ūdens” 

Uzsākts Kohēzijas fonda līdzfinansētajā 

projektā SIA “Jūrmalas ūdens” 

izbūvē centralizēto ūdensvadu un 

kanalizāciju. Būvdarbi notiek 

gandrīz visos pilsētas rajonos – 

Buļļuciemā, Lielupē, Bulduros, 

Dzintaros, Majoros, Dubultos, 

Jaundubultos, Druvciemā, 

Pumpuros, Mellužos, Valteros, 

Krastciemā un Asaros. Projektā 

plānots uzbūvēt apmēram 82 km 

ūdensapgādes tīklu, 83 km sadzīves 

kanalizācijas novadīšanas tīklu un 

19 kanalizācijas sūkņu stacijas. 

1.4. Veselības izglītības 

darbs 

Izglītības iestādēs 

mācību procesa 

ietvaros ietverti 

jautājumi par 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Izglītības 

iestāžu vadītāji/ 

IZP, LP 

Izpildē Jautājumi par higiēnu, drošu pārtiku 

ietverti gan klases stundās, gan citos 

mācību priekšmetos. 
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higiēnu, drošu 

pārtiku un citiem 

svarīgiem 

jautājumiem. 

1.5. Nodrošināt 

informāciju par 

vakcinācijas 

iespējām 

pašvaldības 

interneta vietnē 

Informācija  

ārstniecības 

pakalpojumu 

sniedzēju interneta 

vietnēs un to sniedz 

katras personas 

ģimenes ārsts. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

valsts budžeta 

līdzekļi 

LP/ 

Ārstniecības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Aktuālā informācija par Covid-19 

iespējām vakcinēties pieejama 

Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē 

www.jurmala.lv. 

2. uzdevums Dabas perēkļu infekciju profilakse 
2.1. Ērcēm labvēlīgas 

dzīves vides 

samazināšana, 

kopjot mežu. 

Pašvaldības mežos 

tiek veikta atvasāju 

izpļaušana. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PLN Izpildē 2020. gadā ir veikta atvasāju 

izpļaušana 32ha platībā pa visu 

pašvaldības teritoriju. 

2.2. Sabiedrības 

informēšana un 

brīdinājumu zīmju 

izvietošana par ērču 

encefalīta draudiem 

SPKC sniedz 

informāciju par 

epidemioloģisko 

situāciju. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

PLN,LP, SAN/ 

IKTP 

 Izpildē SPKC, kā atbildīgā institūcija, 

nosaka endēmiskās teritorijas 

Latvijā. 2020.gadā Jūrmalas 

pašvaldība nav tikusi iekļauta ērču 

izplatības endēmiskajā zonā. 

2.3. Nodrošināt aktīvu 

izglītojošo darbu 

izglītības iestādēs 

saistībā ar infekcijas 

slimību profilaksi 

Izglītības iestāžu 

mācību programmās 

ir iekļauti jautājumi 

par infekciju slimību 

profilaksi, kā arī šie 

jautājumi atkārtoti 

tiek pārrunāti 

audzināšanas 

stundās. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

valsts budžeta 

līdzekļi 

IZP/ Izglītības 

iestāžu vadītāji 

Izpildē 2020. gadā visās izglītības iestādēs 

tika rūpīgi stāstīts par higiēnas 

ievērošanu, izsargājoties no 

infekcijas slimībām, saistībā ar 

Covid-19 pandēmiju visā pasaulē un 

valstī. 

2.4. Veicināt iedzīvotāju Vakcinācija pret ērču Visu periodu Valsts Veselības Izpildē 2020.gadā Jūrmalas pašvaldības 
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vakcinēšanos pret 

ērču encefalītu, 

sedzot vakcinācijas 

izmaksas sociālajam 

riskam pakļautajām 

iedzīvotāju 

kategorijām. 

encefalītu tiek 

nodrošināta no valsts 

finanšu līdzekļiem 

teritorijās, kur 

reģistrēta augstākā 

saslimstība ar ērču 

encefalītu.  

budžeta 

līdzekļi 

pakalpojumu 

sniedzēji, LP/ 

Sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

teritorija nebija iezīmēta kā 

endēmiskā zona. Bērniem līdz 2 

gadu vecumam valsts sedz 50% no 

vakcīnas  izmaksām. 

2.5. Nodrošināt 

materiāli tehnisko 

atbalstu Klaiņojošo 

kaķu populācijas 

kontrolei „ noķer - 

sterilizē - atlaid” 

Pašvaldības Īpašumu 

pārvaldes 

Pilsētsaimniecības un 

labiekārtošanas 

nodaļa seko  drošai 

situācijai pilsētā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PLN/ 

Veterināro 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Dzīvnieku patversme sadarbībā ar 

Pašvaldības Īpašumu pārvaldes 

Pilsētsaimniecības un 

labiekārtošanas nodaļu seko  drošai 

situācijai pilsētā. 

2.6. Nodrošināt 

materiāli tehnisko 

atbalstu patversmei 

Tiek nodrošināts 

finansiālais atbalsts 

dzīvnieku 

patversmei. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

PLN Izpildē Pamatojoties uz noslēgto līgumu, 

Jūrmalas pašvaldība nodrošina 

finansiālo nodrošinājumu dzīvnieku 

patversmei. 

2.7. Popularizēt 

mājdzīvnieku 

vakcināciju 

Veterināro 

pakalpojumu 

sniedzēji informē 

mājdzīvnieku 

saimniekus par 

iespējamiem riskiem 

nevakcinējot savu 

mājdzīvnieku. 

Visu periodu Privātie 

finanšu 

līdzekļi 

Veterināro 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē Veterināro pakalpojumu sniedzēji 

informē mājdzīvnieku saimniekus 

par iespējamiem riskiem 

nevakcinējot savu mājdzīvnieku. 

2.8. Veikt profilakses 

pasākumus 

pašvaldības 

dzīvojamajās mājās, 

saistībā ar 

leptospirozes 

profilaksi 

Visu periodu namu 

apsaimniekotājs 

“Jūrmalas 

namsaimnieks” seko, 

lai tiktu nodrošināts 

dzīvojamo māju 

sanitāri higiēniskie 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

privātie 

finanšu 

līdzekļi 

Namu 

apsaimniekotāji

/ DZN, IIPN 

Izpildē Starp JPD un SIA “Jūrmalas 

namsaimnieks” noslēgts 

Pakalpojumu līgums par pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo māju 

pārvaldīšanu un Pilnvarojuma 

līgums par pašvaldības valdījumā 

esošo privatizēto dzīvojamo māju 
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pasākumi atbilstoši 

normatīvajiem 

aktiem. 

pārvaldīšanu, nosakot 

pārvaldniekam pienākumu veikt 

kopīpašumā esošās daļas un tai 

piesaistītā zemesgabala sanitāro 

apkopi (tostarp deratizāciju).  

2.9. Informēt 

iedzīvotājus par 

leptospirozes 

profilaksi saistībā ar 

ūdensvadu sistēmām 

dzīvoklī, 

veicamajiem 

pasākumiem kā 

izvairīties no 

leptospirozes. 

Visu periodu namu 

apsaimniekotājs 

“Jūrmalas 

namsaimnieks” seko, 

lai tiktu nodrošināts 

dzīvojamo māju 

sanitāri higiēniskie 

pasākumi atbilstoši 

normatīvajiem 

aktiem. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

privātie 

finanšu 

līdzekļi 

Namu 

apsaimniekotāji

/ Veselības 

pakalpoju 

sniedzēji  

Izpildē Dzīvojamo māju sanitāri higiēniskie 

pasākumi tiek veikti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, informējot 

mājās iedzīvotājus. 

3. uzdevums Vakcīnu regulējamās infekcijas slimību profilakse 
3.1. Izglītojošs darbs 

iedzīvotāju vidū par 

vakcīnu regulējamo 

slimību profilaksi un 

vakcinācijas nozīmi 

Visu laika periodu  

sadarbībā ar SPKC 

pieejamajiem 

vizuālajiem 

materiāliem – bukleti, 

infografikas. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

valsts 

budžeta 

līdzekļi 

Ambulatorās 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji/ LP 

Izpildē Aktuālā informācija par Covid-19 

iespējām vakcinēties pieejama 

Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē 

www.jurmala.lv un pašvaldības 

bezmaksas avīzē. 

3.2. Izglītības procesā, 

organizējot 

veselības Mācības 

nodarbības, 

pieaicinot 

speciālistu, ģimenes 

ārstus, māsas, 

izglītot par 

vakcinācijas 

Medicīnas māsas 

skolās, pirmskolas 

izglītības iestādēs 

regulāri veic 

izglītojošo darbu gan 

darbiniekiem, gan 

audzēkņiem par 

higiēnas prasību 

ievērošanu. Iestādēs 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Daļēji izpildīts Ievērojot obligātās veselības 

pārbaudes, darbinieki regulāri tiek 

instruēti par higiēnas principu 

ievērošanu darba vidē.  

Klases stundās pārrunāts aktuālā 

epidemioloģiskā situācija un tās 

profilakse. 

Valstī izsludinātās epidemioloģiskās 

drošības dēļ, izglītojoši semināri 
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pamatprincipiem, 

higiēnas prasību 

ievērošanas nozīmi. 

Organizēt 

izglītojošus 

seminārus 

darbiniekiem. 

atbildīgais darbinieks 

instruē darbiniekus 

par higiēnas principu 

ievērošanu darba vidē. 

netika īstenoti. 

3.3. Nodrošināt 

veselības 

veicināšanas 

speciālista 

pieejamību Jauniešu 

centrā, lai radītu 

iespēju bērniem 

saņemt informāciju, 

kas saistīta ar 

infekcijas slimībām 

higiēnu, paplašinot 

tā funkcijas kā 

Jaunatnes iniciatīvu 

un veselības 

centram 

Iepriekšējos gados 

tika organizētas 

lekcijas piesaistot 

attiecīgās jomas 

speciālistus. 

2017.-2019. Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

IZP,JC/ LP Izpildīts  Jauniešiem nepieciešamo 

informāciju par veselību veicinošām 

aktivitātēm nodrošina ESF 

struktūrfonda ietvaros un secināts, 

ka atsevišķs veselības veicināšanas 

speciālists centrā nav nepieciešams. 

3.4. Organizēt 

sociālajam riskam 

pakļautajām 

iedzīvotāju 

kategorijām dzīves 

apstākļus ar 

iespējām ievērot 

personīgo higiēnu 

un pieeju 

kvalitatīvam 

Kopš 2015. gada 

Labklājības pārvalde 

sociālajam riskam 

pakļautajiem 

iedzīvotājiem 

izveidojusi 

pakalpojumu 

“Higiēnas centrs” , 

kur iespējams 

izmazgāt savas drēbes 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

privāts 

finansējums 

IIPN, namu 

apsaimniekotāji/ 

DZN, LP 

Izpildē Starp JPD un SIA “Jūrmalas 

namsaimnieks” noslēgts 

Pakalpojumu līgums par pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo māju 

pārvaldīšanu un Pilnvarojuma 

līgums par pašvaldības valdījumā 

esošo privatizēto dzīvojamo māju 

pārvaldīšanu, nosakot pienākumu 

nodrošināt ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmas nepārtrauktu 
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dzeramajam ūdenim un nomazgāties. 

Pašvaldības namu 

apsaimniekotāji seko 

līdzi dzeramā ūdens 

atbilstībai 

normatīvajos aktos 

noteiktajai kvalitātei. 

darbību.  

Cilvēkiem ar maziem ienākumiem 

tiek piešķirti sociālie dzīvokļi, kur 

nodrošināta mājokļa saistīto 

izdevumu maksas atlaide 75% 

apmērā. 

2020.gadā “Higiēnas centra” 

pakalpojums tika piešķirts 90 

personām. 

4. uzdevums Tuberkulozes ierobežošana 
4.1. Informēt sabiedrību 

par risku saslimt ar 

TB, sociālajiem 

aspektiem, kas 

veicina inficēšanos.  

 

Labklājības pārvalde 

informē sabiedrību ar 

sagatavotām 

publikācijām Pasaules 

Veselības 

organizācijas noteikto 

iezīmējamo veselības 

dienu ietvaros. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi. 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, tbc un 

plaušu hronisko 

slimību 

kabineta 

ārstniecības 

personas/ LP, 

SAN, IKTP 

Izpildē 2020.gadā pēc iepriekšēja pieraksta 

24.martā, kad tiek atzīmēta 

Tuberkulozes diena tika rīkota  
atvērto durvju diena atkarību 

profilakses centrā ar iespēju saņemt 

informāciju par tuberkulozi. 

4.2. Attīstīt 

pakalpojumus 

elpošanas sistēmas 

un imunitātes 

stiprināšanai 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

Uzlabota un stiprināta 

imunitāte bērniem ar 

īpašām vajadzībām. 

No 

2021.gada 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Nav izpildīts Bērniem ar īpašām vajadzībām 

nepieciešamie pakalpojumi tiek 

nodrošināti ESF projektā 

Nr.9.2.2.1./18/1/002 

“Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem”. 

2.4.6. Mērķis: Reproduktīvas veselības veicināšana. 

1. uzdevums Jauniešu izglītošana 
1.1. Izglītības procesā 

iekļaut informāciju 

No 2018. gada katru 

gadu ESF  

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

IZP, izglītības 

iestāžu 

Izpildē Izglītības procesā tiek skartas un 

pārrunātas minētās tēmas.   
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par attiecību 

veidošanu ar pretējo 

dzimumu balstoties 

uz savstarpēju cieņu 

un uzticēšanos 

veselības projekta 

ietvaros notiek  

reproduktīvās 

veselības nodarbības 

7. klašu skolēniem un  

reproduktīvās 

veselības lekcijas  

bērnu vecākiem. 

finansējums vadītāji/NVO 

1.2. Izglītības procesā 

iekļaut informāciju 

par ģimenes 

veidošanu, 

attiecībām un 

atbildību ģimenē 

No 2018. gada katru 

gadu ESF  

veselības projekta 

ietvaros notiek  

reproduktīvās 

veselības nodarbības 

7. klašu skolēniem un  

reproduktīvās 

veselības lekcijas  

bērnu vecākiem 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

IZP, izglītības 

iestāžu 

vadītāji/NVO 

Izpildē Izglītības procesā tiek skartas un 

pārrunātas minētās tēmas.   

1.3. 

Izglītības procesā 

iekļaut informāciju 

ST (seksuāli 

transmisīvām 

slimībām), riska 

faktoriem 

saslimšanai un 

profilakses 

pasākumiem . 

No 2018. gada katru 

gadu ESF  

veselības projekta 

ietvaros notiek  

reproduktīvās 

veselības nodarbības 

7. klašu skolēniem un  

reproduktīvās 

veselības lekcijas  

bērnu vecākiem 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums 

IZP, izglītības 

iestāžu 

vadītāji/ LP 

Daļēji izpildīts Izglītības procesā tiek skartas un 

pārrunātas minētās tēmas. 

Epidemioloģiskie nosacījumi valstī 

liedza organizēt pulcēšanos un 

organizēt nodarbības.   

1.4. Nodrošināt 

veselības 

veicināšanas 

speciālista un 

ESF projekta 

“Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības 

veicināšanai un 

2017.-2019. Eiropas 

Savienības 

finansējums 

IZP, JC/ NVO, 

LP 

Izpildīts Jauniešiem nepieciešamo 

informāciju par veselību veicinošām 

aktivitātēm nodrošina ESF 

struktūrfonda ietvaros un secināts, 
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ginekologa 

pieejamību Jauniešu 

centrā, lai radītu 

iespēju bērniem 

saņemt informāciju, 

kas saistīta ar 

higiēnu, 

dzimumbrieduma 

iestāšanos, 

kontracepcijas 

lietošanu, . 

paplašinot tā 

funkcijas kā 

Jaunatnes iniciatīvu 

un veselības 

centram 

slimību profilaksei 

Jūrmalā” 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008)  

ietvaros tika 

pieaicināti attiecīgās 

jomas speciālisti no 

2017.-2019. gadam 

ka atsevišķs veselības veicināšanas 

speciālists centrā nav nepieciešams. 

Speciālista pieejamība nodrošināta 

veselības aprūpes iestādēs, šim 

mērķim atbilstošās, sertificētās 

telpās. Secināts, ka Jauniešu centrā 

nav iespējams organizēt ārstniecības 

pakalpojumu sniegšanu, jo šī vieta 

neatbilst noteiktajām prasībām. 

1.5. Organizēt topošo 

vecāku izglītošanu 

”māmiņu skolas”, 

informējot par 

apstākļiem un 

lietām, kas kaitīgas 

topošajam un jau 

dzimušajam 

mazulim, iekļaujot 

informāciju par 

HIV, C hepatītu 

Pašvaldībā 

nodrošināta  iespēja 

topošiem vecākiem 

saņemt informāciju 

par apstākļiem un 

lietām, kas kaitīgas 

topošajam un jau 

dzimušajam mazulim, 

iekļaujot informāciju 

par HIV, C hepatītu. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP, Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji/NVO 

sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Izpildē LP darbā regulāri tiek veiktas 

pārrunas un izglītojošs darbs ar 

topošajām māmiņām par kaitīgo 

vielu ietekmi vēl nedzimušiem 

bērniem un maziem bērniem. 

Atkarību profilakses centrs 

nodrošina atbalsta grupas topošajām 

māmiņām par kaitīgo vielu ietekmi, 

iekļaujot informāciju par HIV un C 

hepatītu, ņemot vērā 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, darbs tika 

organizēts individuālu konsultāciju 

veidā. 

1.6. Attīstīt vienaudžu Bērnu un jauniešu Visu periodu Eiropas IZP  Nav izpildīts 2020. gadā, ņemot vērā 
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izglītošanas 

pasākumus skolās, 

jauniešu centrā. 

centrā iepriekšējos 

gados šādas aktivitātes 

ir notikušas. 

Savienības 

finansējums, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

/ NVO, LP epidemioloģiskās drošības 

pasākumu valstī, aktivitātes netika 

nodrošinātas. 

2. uzdevums Profilakses pasākumu nodrošināšana 
2.1 Nodrošināt Atkarību 

profilakses centrā 

informācijas 

sniegšanu par STI 

un bezmaksas 

profilakses līdzekļus 

LP iepērk 

pakalpojumu atkarību 

profilakses centrā, kur 

šīs aktivitātes tiek 

nodrošinātas 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/SPKC Izpildē  2020.gadā Atkarību profilakses 

centrā sniegtas 1254 konsultācijas, 

ieskaitot informāciju par STI un 

izdalīti bezmaksas profilakses 

līdzekļi - 56246 šļirces,  1940 

prezervatīvi. 

2.2 Sniegt informāciju 

sabiedrībai, lai 

novērstu  

stigmatizāciju 

attiecībā pēc STI 

pazīmes 

LP izmanto SPKC 

sagatavotos materiālus 

un izplata tos 

pašvaldībā 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji, LP / 

NVO 

Izpildē LP sociālie darbinieki veic pārrunas 

ar redzeslokā esošām personām un 

Atkarību profilakses centra sociālais 

darbinieks veic izglītojošu darbu ar 

redzeslokā esošām personām, 

papildus izmantojot SPKC 

sabiedrības informēšanas kampaņas 

materiālus HIV infekcijas 

profilaksei "HIV nešķiro - tas 

attiecas arī uz tevi!" 

2.5. Mērķis: Stiprināt un pilnveidot veselības veicināšanas sistēmu pašvaldībā, uzlabot starpsektoru koordinētu darbību 

1. uzdevums Nodrošināt pašvaldības dažādu sektoru ietekmi uz veselības sociālajām determinantiem. 
1.1. Sadarbībā ar VM, 

ģimenes ārstiem un 

veselības aprūpes 

iestādēm veidot 

sistēmu, kas ļautu 

monitorēt 

Sadarbībā ar SPKC 

iegūstami pilsētas 

veselības profili, kur 

atspoguļoti aktuālākie 

veselības rādītāji. 

Visu periodu Valsts 

budžeta 

līdzekļi, 

Eiropas 

savienības 

finansējums 

LP/ LPS, LLPA, 

Veselības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Daļēji izpildīts Šobrīd aktuālais Jūrmalas pilsētas 

veselības profils pieejams laika 

periodam no 2010.-2018.gadam. 

Pilsētas profils pieejams SPKC 

mājas lapā. Profils tiek gatavots pēc 

pieprasījuma. Plašāks izvērtējums 



87 

 

pašvaldības 

iedzīvotāju veselības 

stāvokli 

par  pašvaldībā īstenotajām veselību 

veicinošajām aktivitātēm un ietekmi 

uz iedzīvotāju veselību tika īstenots 

2019. gadā ESF projekta "Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei 

Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008)ietvaros. 

1.2. Veikt pētījumus, kas 

atklātu iedzīvotāju 

veselības riska 

faktoru. 

Nodrošināta iespēja 

izvērtēt iedzīvotāju 

riska faktorus 

turpmākai veselības 

veicināšanas politikas 

īstenošanai 

pašvaldībā. 

Visu periodu Eiropas 

Savienības 

finansējums, 

valsts 

budžeta 

līdzekļi 

LP, AP/ VM, 

SPKC 

Uzsākts  Pašvaldības veselības veicināšanas 

politikas īstenošanai tiek izmantoti 

gan starptautiska mēroga, gan 

nacionāla mēroga pētījumi. 

2020.gadā Valsts pētījumu 

programmas ietvaros tika uzsākts 

projekts “Covid-19 epidēmijas 

ietekme uz veselības aprūpes 

sistēmu un sabiedrības veselību 

Latvijā; veselības nozares gatavības 

nākotnes epidēmijām stiprināšana”, 

kurā kā viena no primārajām izlases 

vietām tika iekļauti Jūrmalas 

pilsētas iedzīvotāji. 

1.3. Izveidot un īstenot 

apmācības 

programmu 

veselības 

veicināšanas 

darbā iesaistīto 

institūciju un 

organizāciju 

pārstāvjiem ar 

mērķi veicināt 

LP Sociālo darbinieku 

konferencē, kurā 

piedalās dažādas 

pilsētas institūcijas, ik 

gadu informē par 

aktualitātēm 

sabiedrības veselības 

jomā pašvaldībā.  Pēc 

nepieciešamības 

piedalās arī cita 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP Nav izpildīts 2020. gadā, ņemot vērā Covid-19 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumu valstī, aktivitātes netika 

nodrošinātas. 
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izpratni par 

sabiedrības veselību 

un stiprināt 

starpinstitūciju 

sadarbību. 

rakstura sanāksmēs, 

veicinot izpratni par 

sabiedrības veselības 

jautājumiem. Katru 

gadu tiek rīkoti 

pieredzes apmaiņas 

semināri gan 

pašvaldības līmenī, 

gan valsts līmenī. 

1.4. Reizi 4 mēnešos 

rīkot pašvaldības 

nozaru pārstāvju 

darba grupas 

sanāksmes PVO 

Veselīgo pilsētu 

kustībā noteikto 

stratēģisko mērķu 

sasniegšanas plāna 

izstrādei un 

kontrolei. Noteikt 

darbības 

izvērtēšanas 

metodes un 

indikatorus, apkopot 

aktivitātes, veikt to 

sasniegto rezultātu 

novērtēšanu. 

Darboties Latvijas 

Veselīgo pilsētu 

kustībā. 

Pašvaldības speciālisti 

darbojas gan 

starptautiskajā, gan  

Latvijas veselīgo 

pašvaldību tīklā. 

Šobrīd pašvaldības 

nozaru pārstāvju darba 

grupas attiecībā uz 

veselību veicinošiem 

jautājumiem tiek 

rīkotas pēc 

nepieciešamības. 

Katru gadu tiek 

izvērtēts padarītais, un 

sagatavots plāns 

turpmāko aktivitāšu 

veikšanai. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ Visas 

pašvaldības 

iesaistītās 

institūcijas un 

NVO 

Izpildē 2020. gadā, ņemot vērā 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus valstī, dalība PVO 

“Veselīgo pilsētu” kustības 

aktivitātēs un SPKC Latvijas 

veselīgo pilsētu tīkla kustībā notika 

attālināti. 

1.5. Izstrādāt saistošos 

noteikumus 

Apstiprināti JPD 

2013. gada 17. oktobrī 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

LP Izpildē Saistošie noteikumi pieejami 

pilsētas mājas lapā, kur 2020.gadā 
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veselības 

veicināšanas jomā. 

Izveidot vienotu 

veselības 

veicināšanas 

pasākumu 

kalendāru Jūrmalas 

pilsētā. 

SN Nr.67 “Par 

veselību veicinošiem 

pakalpojumiem 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā” veselību 

veicinošu pasākumu 

kalendārs pieejams 

Jūrmalas pilsētas 

mājas lapā. 

līdzekļi veikti precizējoši grozījumi nosakot 

pakalpojumu apjomu. 

1.6. Plašāk iesaistīt 

sabiedrību dažādu 

programmu/projektu 

plānošanā, 

īstenošanā un 

izvērtēšanā. 

Izveidots Jūrmalas 

pilsētas domes 

līdzfinansēto 

iniciatīvas projektu 

konkurss, kur 

organizācijas ar 

pašvaldības finansiālu 

atbalstu var realizēt 

savas idejas 

sabiedrības veselības 

veicināšanas jomā 

pilsētā. 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP Izpildē 2020. gadā tika apstiprināti 2 

projekti, ņemot vērā valstī 

izsludinātos Covid-19 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumus realizēti tika  projekti 

“SUP fitness” un projekts “Joga 

ģimenēm ar bērniem”, kam 

aktivitātes sākušās 2019. gadā un 

turpinājušās 2020. gadā .  

1.7. Informēt sabiedrību 

par paveikto 

sabiedrības 

veselības 

veicināšanas jomā. 

Ik gadu veselības 

veicināšanas jomā 

aktuālais un paveiktais 

tiek iekļauts 

pašvaldības gada 

pārskata ietvaros, kas 

pēc tam tiek publicēts 

sabiedrības 

informēšanai. 

Nacionālā veselīgo 

pašvaldību tīkla 

Visu periodu Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

LP/ IN-IKTP Izpildē Par 2020. gadā paveikto sabiedrības 

veselības veicināšanā, kas pieejams 

visai sabiedrībai informācija 

iekļauta pašvaldības gada pārskatā 

un pašvaldības bezmaksas avīzē un 

pašvaldības mājas lapā. 
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(NVPT) ietvaros katru 

gadu tiek iesniegts 

monitoringa ziņojums 

par paveikto 

pašvaldībā saskaņā ar 

NVPT kritērijiem.  

Kā arī par aktuālām 

veselību veicinošām 

aktivitātēm pilsētā 

regulāri ievietotas 

publikācijas pilsētas 

mājas lapā un 

pašvaldības avīzē. 
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Secinājumi 

Veselības veicināšanas plāna (turpmāk Plāna) izpilde notiek saskaņā ar plānā noteiktajiem 

termiņiem un apjomiem.   

Plāna izpilde tiek nodrošināta pašvaldības budžeta, valsts veselības budžeta, kā arī  Eiropas 

Savienības fondu projektu piešķirto līdzekļu ietvaros.  

Atsaucoties uz iepriekš minēto par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 

“Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” un uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra 

rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, 2020. gadā plānotās veselību 

veicinošās aktivitātes realizētas mazākā apjomā kā 2019.gadā.  

ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Jūrmalā” (Nr.9.2.4.2./16/I/008)  ietvaros 2020. gadā tika veikta pāreja no projekta I kārtas uz II 

kārtu, kur 2020. gadā tika plānotas mazāk aktivitātes veselības veicināšanai, veselīga uztura un 

fizisko aktivitāšu veicināšanai, atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanai, 

garīgās veselības veicināšanai saskaņā ar projekta īstenošanas laika grafiku. Veselības 

veicināšanas plāna stratēģisko mērķu izpildes ziņā 2020. gads iezīmējas kā pārejas periods 

aktivitātēm, kas tiek plānotas nākošajiem trīs gadiem. 

2020. gadā  visvairāk pasākumu ir orientēti, lai sekmētu iedzīvotāju, īpaši specifiskās mērķa 

grupas, fizisko aktivitāti. Tāpat liels akcents aktivitātēm tiek likts uz veselīga uztura veicināšanu 

sabiedrībā, psihiskās (garīgās) veselības uzlabošanos, atkarību izplatības mazināšanu un 

seksuālās un reproduktīvās veselības uzlabošanos. Vairākas aktivitātes tika veidotas tā, lai 

sekmētu vairāku dzīvesveida paradumu maiņu, uzlabojot gan uzturu, gan fizisko aktivitāti, gan 

ietekmējot psihisko veselību, un hronisko slimību profilaksi.    

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde 2020.gadā turpināja nodrošināt iepriekšējos 

gados uzsāktos veselību veicinošos pakalpojumus, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 

2013. gada 17. oktobrī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 67 “Par veselību veicinošiem 

pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”. 

Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, tika 

pieņemti arī lēmumi saistībā ar veselīgas maltītes nodrošināšanu dažādām mērķgrupām:  

Lai sasniegtu 2.4.4. mērķi “Garīgas veselības un labklājības veicināšana” turpinās ESF 

projekts Nr.9.2.2.1./18/1/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem”, kas nodrošina plašu pakalpojumu klāstu personām ar garīgās veselības 

traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  

Ārkārtējās situācijas dēļ, aktualizējās nepieciešamība bērnu vecākiem sniegt 

psihoemocionālu atbalstu krīzes apstākļos. 

2.1. Mērķis: Atbalstošas un drošas vides attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana tiek 

nodrošināts visu laika periodu. Gan pašvaldības ēku un ceļu infrastuktūras uzlabošana un 

uzturēšana, gan sabiedriskās kārtības uzturēšana notiek patstāvīgi visu laika periodu. 
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Priekšlikumi 

 
Ņemot vērā 2020. gada esošos valstī izsludinātos epidemioloģiskās drošības pasākumus, 

atlikušajā Veselības veicināšanas plāna 2013.-2022. periodā nepieciešams aktualizēt aktivitātes 

2.3.3. Mērķim: Dažādu atkarību veidu profilakse; atkarības vielu lietošanas izplatības 

mazināšana un 2.4.4. mērķa “Garīgas veselības un labklājības veicināšana” 2. uzdevuma 

“Garīgās veselības veicināšanas pasākumi skolas vecuma bērniem”, 3. uzdevuma “Informēšanas 

pasākumi; psiholoģiskās palīdzības iedzīvotājiem darbaspējīgā vecumā” izpildei, ņemot vērā  

pārciestā vardarbīgo nodarījumu skaita un smaguma pieaugošo tendenci, ko apliecina kopš 2020. 

gada 1. augusta saņemtie ziņojumi no Valsts policijas, kā arī  Covid-19 pandēmijas (no 2020. 

gada 12. marta līdz 9. jūnijam) izraisītā krīze un obligāto epidemioloģisko ierobežojumu, tai 

skaitā – obligātās izolēšanās prasību ievērošanas un ar to saistītās finanšu stabilitātes zuduma 

sekas daudziem iedzīvotājiem (līdz šim brīdim un, iespējams, arī turpmāk). Arī attālinātais 

mācību process liek vērsties pēc kvalificēta psihosociālā un psihoemocionālā atbalsta un 

palīdzības, tādejādi būtiski palielinot iepriekš minēto prioritāro virzienu  nozīmi, nodrošinot 

piemērotas aktivitātes un pakalpojumus. Priekšlikums aktualizēt 2.4. apakšuzdevumu “Izglītot 

skolotājus, skolas mediķus, vecākus par depresijas un suicīda riska pazīmēm” paredzot 

pašvaldības budžeta līdzekļus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētā 2013.-2022. 

gadam joprojām saglabā savu aktualitāti un šobrīd grozījumi plānā nav nepieciešami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


