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Kopsavilkums 

2021. gada 1. septembrī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības padotībā bija 28 izglītības 

iestādes, tai skaitā divpadsmit pirmsskolas izglītības iestādes, piecas vidusskolas, piecas 

pamatskolas, izglītības iestāde, kas īsteno tikai speciālās izglītības programmas, valsts 

ģimnāzija un iestādes, kas nodrošina profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas. 

Kopumā 2021. gadā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs izglītību 

ieguva 6 458 izglītojamie, no tiem 4 406 izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības 

programmās, 2 052 – pirmsskolas izglītības programmās.  

Salīdzinājumā ar 2020. gadu pārskata periodā ir vērojams neliels izglītojamo skaita 

pieaugums, tomēr kopumā pēdējo trīs gadu laikā izmaiņas nav bijušas būtiskas. Tendence 

norāda uz stabilu izglītojamo skaitu valstspilsētā pēdējo trīs gadu laikā. Izmaiņas ir 

proporcionālas dzimstības līmenim pilsētā un valstī. 

2021. gadā profesionālās ievirzes un interešu izglītību Jūrmalā nodrošināja piecas 

izglītības iestādes – Jūrmalas Mākslas skola (378 izglītojamie), Jūrmalas Mūzikas vidusskola 

(540 izglītojamie), Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (344 izglītojamie), Jūrmalas 

Sporta skola (1367 izglītojamie) un Jūrmalas Futbola skola (310 izglītojamie). 

2020. gada 24. septembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 532 “Par 

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

profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu” no 

2020. gada 30. oktobra. Ar 2021. gada 4. janvāri Jūrmalas Futbola skola pārņēma un īsteno 

Jūrmalas Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā.  

Reorganizējot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes 

“Jūrmalas Alternatīvā skola” un “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” 2021. gada 

15. jūnijā tika nodibināta Jūrmalas pašvaldības padotībā esoša izglītības iestāde “Jūrmalas 

Aspazijas pamatskola, tāpat sākumskola “Ābelīte” tika reorganizēta par Jūrmalas pirmsskolas 

izglītības iestādi “Ābelīte”. 

Interešu izglītības programmās piecās jomās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā tika 

īstenotas 269 interešu izglītības programmas: vispārējās izglītības iestādēs - 193 pulciņos, bet 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - 76  pulciņos. Interešu izglītības pulciņos kopā 

reģistrēti 2853  izglītojamie. 

Jūrmalas Sporta skolā pēc izglītojamo pāriešanas uz Jūrmalas Futbola skolu, mācījās 

1342 izglītojamie, no tiem profesionālās ievirzes izglītības programmās – 974, interešu 

izglītībā – 445 izglītojamie.  

Jūrmalas Mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācījās 378, 

interešu izglītībā – 358, kā arī 46 izglītojamie pirmsskolas izglītības programmās. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā pārskata gadā mācījās 540 izglītojamie, t.sk. 54 

izglītojamie - sagatavošanas klasē un 62 izglītojamie - interešu izglītības programmās, no 

kuriem daļa audzēkņu apgūst arī profesionālās ievirzes programmu. Maksas interešu izglītības 

programmu apgūst 29 izglītojamie. 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā mācījās 344 izglītojamie un tika īstenotas 32 

interešu izglītības programmas. 

Jūrmalas Futbola skolā pārskata gadā mācījās 310 izglītojamie, no tiem profesionālajā 

ievirzē – 251, bet interešu izglītībā – 59 izglītojamie. 2021. gadā tika organizēta bērnu 

iedvesmas akadēmija – 60 izglītojamie, trīs mēnešus, divreiz nedēļā piedalījās fiziskās 

aktivitātes ar futbola elementiem epidemioloģiski drošos apstākļos. 

Pārskata periodā izglītības iestāžu darbu, kā arī izglītības procesu ietekmēja valstī 

ieviestie un pastāvīgi pilnveidotie epidemioloģiskie drošības noteikumi – Ministru kabineta 

2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
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infekcijas izplatības ierobežošanai”; Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi 

Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”; 

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”; Ministru kabineta rīkojums 2021. gada 9. oktobra Nr. 720 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”.  

Sākot no 2021. gada 4. janvāra 7.-12. klašu izglītojamajiem mācības notika attālināti, no  

2021. gada 11. janvāra 5.-6. klašu izglītojamajiem, savukārt 1.-4. klašu izglītojamajiem tika 

pagarināts ziemas brīvlaiks līdz 2021. gada 25. janvārim. Pēc 25. janvāra klātienē mācījās 1.-

4. klašu izglītojamie un 9.-12. klašu izglītojamie, pārējo klašu izglītojamie turpināja mācības 

attālināti.  

2020./2021. mācību gada 2. semestrī izglītības iestādēs mācību process tika organizēts 

pēc A, B vai C mācību modeļiem: 

 A – mācības notika klātienē – šo modeli izmantoja, ja izglītības iestāde varēja 

nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības un iestādē netika konstatēti  ar Covid–19 

inficēšanās vai saslimšanas gadījumi. 1.-6. klašu posmā mācības izglītības iestādē tika 

īstenotas bez attālinātā mācību procesa elementiem, savukārt 7.-12. klašu posmā izglītības 

iestāde mācības plānoja un organizēja izglītības iestādes telpās un paredzēja iespēju vienu 

dienu nedēļā mācībām pastāvīgi t.sk. attālināti; 

 B – ja kāds, vai visa klase noteiktu laiku mācījās attālināti – daļēji attālinātas mācības 

jeb jauktās mācības. Jauktās mācības notika gan izglītības iestādes telpās, gan attālināti. 

Attālinātās mācības 7.-12. klasē bija īstenojamas ar pedagogu tiešsaistē vai izglītojamajam 

veicot mācību uzdevumu individuāli vai sadarbībā ar citiem izglītojamajiem; 

 C - mācības notika tikai attālināti – izglītojamie izglītības iestādes telpas neapmeklēja, 

mācības norisinājās pilnībā attālināti ar pedagogu tiešsaistē un veica patstāvīgos darbus 

individuāli vai sadarbībā ar  citiem izglītojamajiem.  

Valsts pārbaudes darbu norise arī tika organizēti atbilstoši tam, pēc kāda mācību modeļa 

izglītības iestādē tika īstenots mācību process.  

Covid-19 izplatības laikā pedagogiem tika ieteikts veikt izmaiņas mācību satura 

plānošanā un īstenošanā, samazinot kopējo sasniedzamo rezultātu apjomu par 10-30%, 

plānojot sasniedzamo rezultātu apguvi trīs gadu izglītības posmam, nostiprinot pašvadītas 

mācīšanās, digitālās prasmes un informācijpratību un ņemot vērā klātienes un attālināto 

mācību priekšrocības un ierobežojumus. 

No 2021. gada 15. novembra izglītības process visās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

izglītības iestādēs notika klātienē. Tika ievēroti visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi – 

izglītojamajiem un nodarbinātajiem jānēsā sejas maskas, jāievēro distancēšanās un higiēnas 

prasības, jāvēdina telpas, kā arī jāveic regulāra izglītojamo testēšana. Savukārt attālināto 

mācību īstenošana bija pieļaujama tikai un vienīgi stingri normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumos. Lēmumus par attālinātajām mācībām pieņēma katrs izglītības iestādes vadītājs, 

saskaņojot tos ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldi. Ņemot vērā 

epidemioloģisko situāciju valstī un joprojām augstos Covid-19 saslimstības rādītājus, 

izglītības iestādēm bija iespēja mācību procesu, atsevišķās klašu grupās vai pat visai izglītības 

iestādei noteiktu laika periodu, īstenot attālināti.  

Izglītības iestādes, sākot ar 2021. gada oktobri, iesniedza datus Jūrmalas valstspilsētas 

administrācijas Izglītības pārvaldei par izglītojamo apmeklējumu uzskaiti, ieskaitot 

informāciju par grupām/ klasēm, kas atradās karantīnā. Datu apkopojumi tika sūtīti Izglītības 

kvalitātes valsts dienestam. 

Izglītības un zinātnes ministrija Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēm piešķīra 160 

portatīvos datorus attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. 

2021. gada 22. septembrī izstrādāts Jūrmalas pilsētas domes rīkojums Nr.1.1-14/21-164 

“Par pārtikas paku nodrošināšanu izglītojamajiem Jūrmalas domes dibinātajās izglītības 
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iestādēs 2021./ 2022.mācību gadā”, kas nosaka, Jūrmalas domes dibināto izglītības iestāžu 

vadītājiem, izmantojot ēdināšanai paredzēto finansējumu, jānodrošina izglītojamajos ar 

pārtikas pakām, gadījumos, kad ir noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) 

pasākumi pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības programmas izglītojamajiem, attālinātā 

izglītības procesa īstenošanas laikā, kas nav īsāks par desmit mācību dienām, kā arī, ja 

izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna, 1.-8. klases izglītojamajiem, 

kas pamatizglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu apgūst ģimenē, un ilgstoši 

slimojošajiem izglītojamajiem.    

Izglītības iestādēs, kurās tika īstenotas speciālās izglītības programmas izglītojamie 

mācījās klātienē un pateicoties visiem pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšanā 

iesaistītajiem pedagogiem un darbiniekiem, klātienē tika nodrošināti pirmsskolas izglītības 

pakalpojumi visā pārskata periodā. 

Neskatoties uz epidemioloģiskās situācijas Covid-19 ieviestajām pārmaiņām, 

izglītojamo izaugsmei un talantu attīstībai 2021. gadā tika organizētas mācību priekšmetu 

valsts olimpiādes un atklāto mācību priekšmetu olimpiādes. 

Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē augstus sasniegumus uzrādīja 

trīs Jūrmalas izglītojamie, izstrādājot divus zinātniskās pētniecības darbus, iegūstot divas II. 

pakāpes un vienu III. pakāpi. 

Jūrmalas Sporta skolā 2021. gadā kopumā 58 dažāda mēroga un sporta veidu sacensībās 

piedalījās Jūrmalas Sporta skolas audzēkņi un komandas. Iegūtas 93 pirmās, 62 otrās un 64 

trešās vietas. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņi 2021. gadā saņēma - Jūrmalas Gada Balvu 

kultūrā (par 2020. gada sasniegumiem konkursos) - viens audzēknis, Kultūras ministrijas 

apbalvojumus (par 2020. gada sasniegumiem konkursos) – trīs audzēkņi, Latvijas mēroga 

konkursos - 1 Grand Prix, 10 pirmās vietas, 12 otrās vietas, 10 trešās vietas un 5 atzinības 

rakstus. Starptautiska mēroga konkursos – 4 Grand Prix, 22 pirmās vietas, 17 otrās vietas, 12 

trešās vietas, trīs 2. pakāpes diplomus, vienu 3. pakāpes diplomu un 8 atzinības rakstus. 

Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņi 2021. gadā piedalījās 24 dažādos Latvijas un 

starptautiskajos mākslas konkursos, no tiem 14 Latvijas mēroga un 10 starptautiskie. 

Saņemtas 153 godalgas, no tām - 1 Grand Prix, 2 zelta medaļas, 17 pirmās vietas diplomi, 8 

sudraba medaļas, 13 otrās vietas diplomi, 3 bronzas medaļas un 6 trešās vietas diplomi. 

Kopš 2016. gada par izciliem sasniegumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība piešķir 

naudas balvas skolēniem. 2021. gadā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības naudas balvas 

saņēma kopā 414 (salīdzinoši 2020. gadā – 271) izglītojamie. Jūrmalas valstspilsētas 

izglītības iestāžu 399 (salīdzinoši 2020. gadā – 239) izglītojamajiem vidējā atzīme, mācību 

gadu noslēdzot, bija augstāka par 8,5 ballēm. Naudas balvas piešķirtas arī par augstiem 

mācību sasniegumiem eksakto un humanitāro mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski 

pētniecisko darbu un mācību priekšmetu konkursos, kā arī profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības iestāžu audzēkņiem par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiska mēroga 

konkursos un sporta sacensībās. 

Pārskata periodā vispārējās izglītības iestādes iesaistījās 25 starptautiskos projektos, 

pirmsskolās tika īstenoti 7 starptautiski projekti. Projektu ietvaros pedagogi pilnveidoja 

izglītības iestādes darbinieku profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, ieguva 

tālākizglītību, izglītojamie attīstīja komunikācijas, svešvalodu un digitālās prasmes un tika 

iesaistīti aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, tika pilnveidotas zināšanas par Eiropas 

valstu kultūru, literatūru, bioloģiju un ģeogrāfiju, sekmēta pedagogu labās prakses apmaiņa, 

stiprināta sadarbība alternatīvās izglītības jomā un veicināta speciālās izglītības iestāžu 

pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņa, kā arī veicinātas starptautiskās sadarbības 

iespējas nākotnē. Jūrmalas Valsts ģimnāzija iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Piedaloties projektā, 
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karjeras konsultanti un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti ieguva papildizglītību 

un tika izstrādāti metodiski materiāli  karjeras atbalsta pasākumiem.  

Jūrmalas Majoru vidusskola, Jūrmalas Pumpuru vidusskola, Jūrmalas Vaivaru 

pamatskola, Jūrmalas Kauguru vidusskola, Jūrmalas Valsts ģimnāzija un Jūrmalas Aspazijas 

pamatskola iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, lai nodrošinātu izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabotu 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas 

valstspilsētā. 

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola, Jūrmalas Pumpuru vidusskola, Jūrmalas Slokas 

pamatskola un Jūrmalas Vaivaru pamatskola iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta mērķis ir motivēt 

izglītojamos mācībām un mazināt risku priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai. Projekts veicina 

ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, 

atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu 

izglītojamos ar risku pārtraukt mācības, un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  

Visas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes piedalījās fonda 

PLECS izstrādātajā projektā “EMU:Skola”, kas piedāvā digitālu atbalsta rīku, ļaujot sekot 

līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām. 

Visas tās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno klātienes 

vispārējās un profesionālās izglītības programmas, piedalījās Kultūrizglītības programmā 

“Latvijas skolas soma”, kas nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt 

Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes 

kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās 

iedzīvotājiem. 

Starptautiskā sadarbība attīstīta katrai profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

iestādei veidojot sadarbību ar ārzemju partneriem ar mērķi pārņemt pieredzi, un dalīties ar to 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumu attīstībā. Jūrmalas Mākslas skola 

organizē un piedalās starptautiskās izstādēs, Jūrmalas Mūzikas vidusskola – konkursos un 

projektos, Jūrmalas Sporta skola un Jūrmalas Futbola skola – sacensībās.  

Interešu izglītība Jūrmalas valstspilsētā nodrošina izglītības piedāvājumu daudzveidību, 

kā arī nodrošina iespējas bērnu un jauniešu interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, 

profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai. 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 2021. gadā īstenotie projekti:  

• IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.2. apakšsadaļas 

“Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 

projekts “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” (28.12.2020.-08.11.2021.) – noslēguma 

lēmums būs 2022. gada 17. oktobrī; 

• IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam atklātā projektu 

konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seko mazināšanai” projekts “10 

soļi svaiga gaisa” (01.08.2021.-31.12.2021.); 

• ES programmas Erasmus+ pamatdarbība Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību 

nolūkos” projekts “Izcelsim dažādo!”/”Bring out the different!” (01.09.2020.-31.08.2022.); 

• ES programmas Erasmus+ pamatdarbība Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību 

nolūkos” projekts “Sper soli uz priekšu!”/ “Take a step forward!” (01.02.20202.-31.08.2022.); 

• Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 

specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts “PROTI un DARI” (22.06.2016.-

31.12.2023.); 
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• IZM Jaunatnes politikas Valsts programmas 2021.-2023. gadam projekts “Labbūtības 

ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs” (18.10.2021.-

31.12.2021.). 

 

 Pašvaldības pirmsskolas izglītības programmu pedagogiem no 2021. gada janvāra 

palielināts atalgojums virs valstī noteiktās minimālās likmes. Pirmsskolas pedagogu, 

skolotāju, logopēdu, izglītības psihologu un izglītības metodiķu amatalgas likmes ir 

palielinātas par 110 EUR, izglītības iestāžu struktūrvienību vadītājiem  par 120 EUR - 

papildus valstī noteiktajam palielinājumam. Atalgojums palielināts arī pirmsskolas skolotāju 

palīgiem. Vispārējās izglītības iestādēs atalgojums tika palielināts sociālajiem pedagogiem. 

Pedagogiem un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu 

skolēniem, kuri mācījās no 25. janvāra klātienē, pašvaldība piešķīra daudzkārt lietojamās 

sejas aizsargmaskas (kopā 2 800). 

2021. gadā Jūrmalas Valsts ģimnāzijā rit pārbūves darbi – ēku paredzēts pilnībā 

pārbūvēt un izveidot mūsdienīgu un  ergonomisku mācību vidi. Būvdarbus plānots pabeigt 

līdz 2022. gada augustam, lai 2022./2023.m.g. izglītojamie uzsāktu atjaunotajā skolas ēkā. 

2021. gadā Jūrmalas Aspazijas pamatskolas ēkā rit būvdarbi – ēkas tiek pārbūvētas, 

veidojot vienotu skolas ēku kompleksu ar diviem mācību korpusiem trīs stāvos un piebūvi 

sporta zālei ar sporta laukumu. Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gadā. 

2021. gada septembrī uzsākta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” 

pārbūve – ēku pilnībā pārbūvēs, labiekārtos tai piegulošo teritoriju. Pēc pārbūves bērnudārzs 

varēs uzņemt 224 bērnu vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Būvdarbus plānots pabeigt 

2023. gadā. 

2021. gada rudenī ir veikti Jūrmalas Kauguru vidusskolas teritoriju segumu 

atjaunošanas darbi. 

2022.-2023. gadā plānots uzsākt Jūrmalas Mežmalas vidusskolas sporta zāles pārbūvi 

un jauna āra stadiona būvniecību, kā arī Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas stadiona 

atjaunošanu. 

Izbūvēts ārējā optiskā datu tīkla pieslēgums Jūrmalas Kauguru vidusskolā, nodrošinot 

ātru internetu visās skolas telpās.  

Remontdarbi veikti: Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Katrīna”, Jūrmalas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”, 

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mārīte”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Madara”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Podziņa”, Jūrmalas Jaundubultu 

vidusskolā, Jūrmalas Mežmalas vidusskolā, Jūrmalas Vaivaru pamatskolā un Jūrmalas  

pamatskolā. 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, sniedzot atbalstu Covid-19 krīzē, Jūrmalā deklarēto 

skolēnu ģimenēm izmaksāja pabalstus 100 EUR apmērā katram skolas vecuma bērnam 

(Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 11. marta  rīkojums Nr.1.1-14/21-53 “Par Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību izglītojamajiem attālinātā 

mācību procesa atbalstam”). Pabalstu skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm 

(atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 EUR katram bērnam). Pabalstu 

izglītības ieguves atbalstam trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ja izglītojamais uzsāk 

vai turpina mācības Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādē vai apgūst obligātās pirmsskolas 

izglītības programmu Jūrmalas valstspilsētā (atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk 

kā 72 EUR katram bērnam). 

Covid-19 pandēmijas laikā, tika noteiktas piemaksas pedagogiem, kā arī 

administrācijas, tehniskajam, medicīnas un pedagoģiskajam personālam, par mācību procesa 
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nodrošināšanu pandēmijas laikā, kā arī iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības 

pasākumu īstenošanu. 

Kauguru parkā Jūrmalā sākta jauniešu mājas būvniecība, tās darbība tiks vērsta uz 

interešu izglītību, kā arī jauniešu nodarbinātības veicināšanu. 

Vasaras brīvlaikā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes organizēja 

dienas nometnes. Saviem izglītojamajiem Jūrmalas izglītības iestādes rīkoja 39 nometnes:  

• Jūrmalas Mežmalas vidusskolā 2 nometnes (iesaistīti 60 bērni);  

• Jūrmalas Kauguru vidusskolā 5 nometnes (iesaistīti 150 bērni);  

• Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 2 nometnes (iesaistīti 100 bērni); 

• Jūrmalas Ķemeru pamatskolā 1 nometne (iesaistīti 35 bērni); 

• Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs organizēja 8 nometnes (iesaistīti 160 

bērni un jaunieši);  

• Jūrmalas Sporta skola 12 mācību treniņu nometnes (no tām 3 dienas un 9 

diennakts) (iesaistīti 205 izglītojamie);  

• Jūrmalas Futbola skola 2 treniņu nometnes (iesaistīti 36 bērni); 

• Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs organizēja 5 dienas nometnes trīs 

izglītības iestādēs – Jūrmalas Slokas pamatskolā, Jūrmalas Vaivaru pamatskolā 

un Jūrmalas Majoru vidusskolā (iesaistīti 110 bērni);  

• Divas nometnes tika organizētas arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (iesaistīti 80 

bērni). 

Sešas vasaras nometnes tika organizētas no VISC budžeta programmas izlietojumu 

programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros, saskaņā ar 

noslēgto sadarbības līgumu starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Valsts izglītības satura 

centru, tās tika īstenotas Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, Jūrmalas Sporta skolā un Jūrmalas Bērnu 

un jauniešu interešu centrā 171 bērniem, atbilstoši Covid-19 ierobežojumiem. 

 Eko skolas statuss un Zaļais karogs 2021. gadā piešķirts Jūrmalas Slokas pamatskolai 

(jau 17.gadu), Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēm “Taurenītis” (jau piekto gadu) un 

“Zvaniņš” (jau piekto gadu). Jūrmalas Vaivaru pamatskola ieguva sertifikātu, bet Jūrmalas 

Mežmalas vidusskola – pateicību. 

Mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs izlietoti 230 962 EUR, no tiem 147 026 EUR 

bija pašvaldības budžeta līdzekļi un 84 936 EUR – valsts finansējums. Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldība turpināja nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem bērnudārzu un skolu audzēkņiem 

pašvaldības izglītības iestādēs. Ēdināšanas izdevumi izglītības iestādēm kopumā bija 

1,822 miljoni EUR, no tiem 1,647 miljoni EUR bija pašvaldības budžeta līdzekļi un 175 043 

EUR – valsts budžeta līdzekļi. 
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Ievads 

Izglītības jomas pārvaldība Jūrmalas valstspilsētā tiek īstenota saskaņā ar Jūrmalas 

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

koncepcijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar 2020. gada 29. 

oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. 

gada 11. jūnija lēmumā Nr. 221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. 

gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Koncepcija) un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 

2015.-2020. gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu, pagarinot koncepcijas darbības 

termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim. Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra 

lēmuma Nr.426 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 

“Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”  ietvaros 

tika aktualizēts un precizēts Koncepcijas 2015.-2022. gadam “Rīcības plāns”.  

Koncepcijas mērķis ir attīstīt jēgpilnu izglītības iestāžu tīklu valstspilsētā, pamatojoties, 

uz atbilstoši nacionālā līmenī definētajām nozares attīstības prioritātēm un pašvaldības 

vajadzībām, tiktu nodrošināti kvalitatīvi izglītības pakalpojumi, sekmēta cilvēkresursu, 

materiālo un finanšu resursu koordinēta izmantošana un pilnveidota izglītības iestāžu 

infrastruktūra un materiāltehniskā bāze. 

Uzraudzības ziņojums izveidots par 2021. gadā veiktajām aktivitātēm un apgūto 

finansējumu no pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līdzekļiem. 

Izglītības nodrošināšanas pakalpojumus Jūrmalas valstspilsētā sniedz Jūrmalas 

valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Izglītības pārvalde. 

Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes mērķis ir gādāt par iedzīvotājiem noteikto 

tiesību nodrošinājumu izglītības ieguvei pašvaldībā, sniegt organizatoriski un metodisku 

palīdzību pašvaldības izglītības iestādēm programmu īstenošanā. 

Izglītības jomas pilnveidošanai pieņemti lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju un 

jaunu izglītības iestāžu dibināšanu. 

2021. gadā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansējumu, veikusi apjomīgus skolu modernizēšanas projektus, lai paaugstinātu 

skolu ēku energoefektivitāti un samazinātu siltuma zudumus, uzlabotu vides kvalitāti, 

komforta līmeni un ēku vizuālo izskatu. Tiek veikta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve 

un infrastruktūras pilnveide, radot pilnībā modernizētu un ergonomisku mācību vidi. 

Norisinās Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pilna pārbūve un tai 

piegulošās teritorijas labiekārtošana, kā arī Jūrmalas Aspazijas pamatskolas ēkas pārbūve. 

Uzraudzības ziņojuma datus apkopojusi Centrālās administrācijas Izglītības pārvalde 

sadarbībā ar izglītības iestādēm, Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldi, Centrālās 

administrācijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldi un Centrālās 

administrācijas Īpašumu pārvaldi. 
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Izmantotie saīsinājumi un termini 

Attīstības programma Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2014.-2022. 

gadam1 

Rīcības plāns Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022. 

gadam 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas 

“Rīcības plāns” g apakšnodaļa “Darbības un pasākumi” 

Investīciju plāns Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022. 

gadam 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas 

“Rīcības plāns” h apakšnodaļa “Jūrmalas valstspilsētas 

investīciju plāns 2021.-2023. gadam 

VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma 

LP Jūrmalas Labklājības pārvalde 

LP SIN Jūrmalas Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas 

nodaļa 

IP Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde 

ĪP Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvalde 

ĪP PĪTNN Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes 

Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa 

JPII Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

BJIC Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs 

JVĢ Jūrmalas Valsts ģimnāzija 

JMV Jūrmalas Mūzikas vidusskola 

LU Latvijas Universitāte 

RTU Rīgas Tehniskā universitāte 

LKA Latvijas Kultūras akadēmija 

ZPD Zinātniski pētnieciskie darbi 

IIAC Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iekļaujošās izglītības 

attīstības centrs 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

VISC Valsts izglītības satura centrs 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NEET “Nav izglītībā, nodarbinātībā vai apmācībā” (“Not in 

Education, Employment, or Trainig”) 
 

 
1 Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2014.-2022. gadam ir apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 

2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

apstiprināšanu”. 
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Izvērtējums 

Apkopojums par rīcība plāna izpildi 

1.tabula 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes statuss 

(uzsākts, nav 

uzsākts, daļēji 

izpildīts, izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

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

1 Nacionālas un 

starptautiskas 

nozīmes 

izglītības jomas 

pasākumu 

organizēšana 

Vismaz viena 

ikgadējā nacionālas 

vai starptautiskas 

nozīmes izglītības 

jomas pasākuma 

organizēšana 

Jūrmalā. 

Pastāvīgi, 

reizi gadā 

Pašvaldība, 

ES 

programmas 

(tiešās 

programmas, 

piemēram, 

Erasmus+), 

cits 

(piemēram, 

Nordplus) 

IP IZPILDĪTS Noorganizēti starptautiskie izglītības 

jomas pasākumi:  

• XIX. Starptautiskais vizuālās mākslas 

konkurss "Es dzīvoju pie jūras"; 

• Starptautiskais akadēmiskās mūzikas 

konkurss “Jūrmala 2021”. 

Nacionālas nozīmes izglītības jomas 

pasākums: 

• Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

izglītības iestāžu darbinieku 

konference - seminārs (31.08.2021. , 

Jūrmalas Brīvdabas muzejā). 

2 Labāko 

izglītības 

sektora 

darbinieku 

godināšanas 

tradīciju izveide 

Jūrmalas izglītības 

sektorā strādājošo 

kopības apziņas un 

motivācijas 

veicināšana, 

organizējot ikgadēju 

labāko pedagogu 

godināšanu dažādās 

nominācijās. 

Pastāvīgi, 

reizi gadā 

Pašvaldība IP IZPILDĪTS Apkopota informācija par pedagogu 

sasniegumiem darbā ar izglītojamajiem, 

metodisko materiālu izstrādi, dalību valsts 

un starptautiska mēroga pasākumos. 

Izdalīti finanšu līdzekļi pedagogu 

prēmēšanai atbilstoši darba kvalitātes 

novērtējumam.   

Noteiktas piemaksas pedagogiem, 

skolotāju palīgiem un auklēm, 

pirmsskolas izglītības pedagogiem, 

speciālās izglītības pedagogiem,  kuri 

strādāja klātienē Covid-19 pandēmijas 

laikā. (03.03.2021.  JPD rīkojums Nr.1.1-

14/21-47). 

Noteiktas piemaksas profesionālās 
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ievirzes izglītības pedagogiem un 

atbalsta personālam par papildu slodzi 

un palielināto darba apjomu obligātā 

mācību satura apguvei Covid-19 

pandēmijas laikā (24.05.2021. JPD 

rīkojums Nr.1.1-14/21-99). 

Noteiktas piemaksas pedagogiem un 

atbalsta personālam par papildus 

veiktajām individuālajām 

konsultācijām izglītojamajiem Covid-

19 pandēmijas laikā (12.04.2021. JPD 

rīkojums Nr.1.1-14/21-77). 

Noteiktas piemaksas pedagogiem, kuri 

īsteno speciālās pamatizglītības 

programmas speciālās izglītības klasēs 

Covid-19 pandēmijas laikā (11.08.2021. 

JPD rīkojums Nr.1.1-14/21-140). 

Noteiktas piemaksas izglītības iestāžu 

administrācijai, tehniskajam, 

medicīnas un pedagoģiskajam 

personālam, par epidemioloģiskās 

drošības prasību ievērošanu, kā arī 

iekšējās kontroles sistēmu 

epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanu (01.12.2021. JPD rīkojums 

Nr.1.1-14/21-220). 

3 Individuāls 

metodiskais 

atbalsts 

jaunajiem 

pedagogiem 

Atbalsts jaunajiem 

pedagogiem (līdz 29 

gadus veci) ar mērķi 

nodrošināt 

veiksmīgu 

profesionālo 

izaugsmi. Plānots 

pastāvīgi sniegt 

atbalstu 20 – 25 

jaunajiem 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

mainoties 

normatīviem 

ir iespējamas 

valsts mērķ-

dotācijas 

IP IZPILDĪTS Sadarbojoties ar izglītības iestāžu 

vadītājiem un metodiķiem apkopota 

informācija par mentoru atbalsta 

sniegšanu jaunajiem pedagogiem un 

identificēti nepieciešamie atbalsta 

pasākumi (izglītības iestādes IP 

Izglītības attīstības nodaļai iesniedz darba 

analīzi par katru attiecīgo mācību gadu 

katras izglītības iestādes attīstības plāna 

kontekstā. Informācija tiek iesniegta līdz 
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pedagogiem. 

Atbalstu sniedz 

pedagogi – mentori 

(pašlaik Jūrmalā 

strādā 21 mentors). 

Nodrošināt 

supervīziju 

(individuālu un/vai 

grupas 

pakalpojumu). 

marta beigām, par iepriekšējā gada 

periodu no 1. jūnija līdz 31. decembrim 

un līdz augusta beigām par periodu no 

esošā gada janvāra līdz maijam.) 

Organizētas supervīzijas Jūrmalas 

valstspilsētas teritorijā esošo izglītības 

iestāžu pedagogu un administrācijas 

pārstāvju grupām programmā 

“Supervīzija pedagogiem Covid-19 

pandēmijas radīto seku mazināšanai” tika 

realizētas 113 personām, t.sk. jaunajiem 

pedagogiem, kuri pieteicās arī darba 

gaitā. Supervīzijas tika īstenotas laika 

posmā no 2021. gada 2. -30. novembrim. 

Kopā novadītas 16 supervīzijas grupas. 

4 Veselības 

apdrošināšanas 

politikas 

pilnveide 

Veselības 

apdrošināšanas 

politikas korekcijas 

ar mērķi sniegt 

papildus motivāciju 

jauniem 

pedagogiem un 

paildzināt darba 

mūžu, veicinot 

veselības profilaksi 

un veselības 

profilaksi un 

veselīgu 

dzīvesveidu. 

Izmaksu pieaugums 

saistāms ar papildus 

pieejamo atbalstu 

veselības 

profilakses 

pasākumiem. 

Pastāvīgi Pašvaldība IP IZPILDĪTS Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

darbinieku veselības apdrošināšana, tai 

skaitā pašvaldības pedagogiem, ir 

noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 

domes noteikumiem, kas apstiprināti 

2012. gada 19. jūlijā un izdoti 

pamatojoties uz Atlīdzības likumu. 

Veselības apdrošināšana pašvaldības 

darbiniekiem tiek nodrošināta no 2013. 

gada aprīļa.  

5 Jūrmalas Centralizētas Izveide – Pašvaldība, IP, DAĻĒJI Jaunu tīmekļa vietņu izstrādei finanšu 
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izglītības 

iestāžu tīmekļa 

vietņu izveide 

un uzturēšana 

tīmekļu vietnes vai 

atsevišķu tīmekļu 

vietņu izveide 

informēšanai un 

saziņai par Jūrmalas 

pašvaldības 

izglītības iestāžu 

darbību, tai skaitā 

informējot arī par 

mūžizglītības 

pakalpojumiem. 

(Tīmekļu vietņu 

izveidē un 

saturiskajā 

uzturēšanā iesaistīt 

arī audzēkņus un 

pedagogus, tomēr 

paredzot 

profesionāļu 

iesaisti, lai 

nodrošinātu augsta 

kvalitātes rezultātu 

un nepārtrauktu 

tīmekļa vietņu 

darbību.). 

2016., 

uzturēšana – 

pastāvīgi no 

2016.gada 

ES 

programmas 

(tiešās 

programmas, 

piemēram, 

Erasmus+), 

cits 

(piemēram, 

Nordplus) 

IKTP  IZPILDĪTS resursi pārskata periodā netika piešķirti.  

Pārskata perioda laikā veikta iepriekš 

izstrādāto tīmekļu vietņu uzturēšana un 

drošības uzraudzība:  

• Jūrmalas Jaundubultu vidusskola; 

• Jūrmalas Kauguru vidusskola;  

• Jūrmalas Mežmalas vidusskola; 

• Jūrmalas Pumpuru vidusskola; 

• Jūrmalas Slokas pamatskola; 

• Jūrmalas Mūzikas vidusskola; 

• Jūrmalas Mākslas skola; 

• Jūrmalas Valsts ģimnāzija; 

• Jūrmalas pilsētas Lielupes 

pamatskola (līdz 2021. gada 15. 

jūnijam); 

• Jūrmalas Sporta skola; 

• Jūrmalas Vaivaru pamatskola; 

• Jūrmalas Majoru vidusskola; 

• Jūrmalas Ķemeru pamatskola. 

Izglītības iestādēm tika sniegti 

priekšlikumi Pašvaldības izglītības 

iestāžu tīmekļu vietņu uzturēšanā un 

aktuālas informācijas publicēšanā.  

Izglītības iestādēs pašnovērtējuma 

ziņojumam jābūt publicētam iestādes vai 

tās dibinātāja tīmekļa vietnē, tas tiek 

aktualizēts katru gadu līdz 1. septembrim. 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā 

“Izglītība”, tiek publicēta aktuālā 

informācija par visām Jūrmalas 

pašvaldības padotībā esošajām izglītības 

iestādēm, tai skaitā arī par tām izglītības 

iestādēm, kurām nav savas tīmekļa 

vietnes. 

http://www.jurmala.lv/
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6 Jaunu 

dzīvojamo 

platību attīstība 

izglītības 

iestāžu tuvumā 

Valstspilsētas 

teritorijas 

plānošanas 

dokumentu 

pilnveide, 

nodrošinot to, ka 

dzīvojamās apbūves 

platība pēc iespējas 

tiek koncentrēta 

esoši izglītības 

iestāžu tuvumā un 

pēc iespējas 

novērsta dzīvojamo 

ēku būvniecību 

attālu no esošajām 

izglītības iestādēm. 

Teritorijas 

plānojuma un 

lokālplānoju

mu izstrādes 

laikā 

Pašvaldība AP, 

IP 

UZSĀKTS 

(PLĀNOŠANAS 

PROCESĀ) 

Rīcības plāna 115. aktivitāte “Jūrmalas 

pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības 

plānošana un plānu realizācija” paredz, ka 

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas 

Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai 

pastāvīgi jāveic esošo dzīvojamo telpu 

efektīva apsaimniekošana, kā arī ikgadējs 

dzīvojamās telpas pieprasījuma un 

dzīvojamā fonda attīstības plāna izstrādes 

un ieviešanas izvērtējums. Pašvaldības 

ēka Raiņa ielā 62, Jūrmalā, kuru iecerēts 

pārbūvēt, atrodas izglītības iestāžu 

tuvumā. 

Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62, Jūrmalā 

pārbūves būvniecības iecere ir izstrādāta 

2020. gadā un tās realizāciju ir plānots 

veikt piesaistot ārējos finanšu resursus 

Eiropas Savienības 2021.-2027. gada 

plānošanas perioda ietvaros. Šīs ieceres 

īstenošanas rezultātā tiek plānots izveidot 

60 jaunus, mūsdienīgus un ergonomiskus 

dzīvokļus pašvaldībā nodarbinātiem 

speciālistiem. 

7 Sabiedriskā 

transporta 

maršrutu 

pieejamības 

uzlabošana 

Jūrmalas 

izglītības 

iestāžu 

audzēkņiem 

Sabiedriskā 

transporta tīkla 

attīstība tā, lai pēc 

iespējas lielākam 

skaitam Jūrmalā 

dzīvojošo 

izglītojamo būtu 

viegli sasniegt 

Jūrmalā esošās 

izglītības iestādes. 

Vietas, kur 

sabiedriskā 

transporta attīstība 

Pastāvīgi Pašvaldība AP, 

IP 

IZPILDĪTS No 2018. gada 4. septembra Jūrmalas 

valstspilsētā tiek nodrošināts skolēnu 

autobuss (2021. gadā - 7 maršruti), 

uzrādot skolēna apliecību – Jūrmalas 

iedzīvotāja viedkarti. Skolēnu autobusu 

maršruti un to kursēšanas grafiki, 

pielāgojot tos stundu sākumu laikam, tiek 

saskaņoti ar izglītības iestādēm. 

2021. gadā laika periodā, kad valstī tika 

noteikta ārkārtas situācija un mācības 

izglītības iestādēs notika attālināti (no 

janvāra līdz maijam) skolēnu autobusi 

tika atcelti. Pārējā laikā skolēnu 
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ir nepieciešama 

prioritāri, ir 

teritorijas starp 

Druvciemu, 

Krastciemu, 

Valteriem, 

Vaivariem, Ķemeru 

rietumu daļā. 

Jāvērtē arī 

nepieciešamība 

veidot sabiedriskā 

transporta maršrutus 

Kauguru apkaimes 

austrumu daļā 

(Lauku un Lāčplēša 

ielas). 

pārvadājumi tika nodrošināti 7 maršrutos 

– 5 rīta maršrutos un 2 pēcpusdienas. 

8 Ar darba izpildi 

saistīto 

sabiedriskā 

transporta 

izdevumu 

kompensācijas 

mehānisma 

pilnveide 

izglītības 

sistēmā 

strādājošiem 

Ar darba izpildi 

saistīto sabiedriskā 

transporta izdevumu 

kompensācijas 

mehānisma 

pilnveide Jūrmalas 

izglītības iestādēs 

strādājošiem 

pedagogiem un 

citiem izglītības 

jomas darbiniekiem, 

nodrošinot to, ka 

kompensāciju 

izmantošana ir 

vienkārša un ērta un 

tiek izmantota. 

Pastāvīgi Pašvaldība AP, 

IP 

DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 

No 2018. gada 4. septembra Jūrmalas 

valstspilsētā tiek nodrošināts skolēnu 

autobuss (2021. gadā - 7 maršruti). 

Skolēnu autobusu var izmantot arī 

skolēnu pavadoņi un Jūrmalas 

valstspilsētas izglītības iestāžu skolotāji, 

reģistrējoties braucienam ar Jūrmalas 

iedzīvotāja karti pie autobusa vadītāja. 

2021. gadā izglītības sistēmā strādājošie 

varēja turpināt izmantot skolēnu 

autobusus, reģistrējoties braucienam ar 

Jūrmalas iedzīvotāja karti pie autobusa 

vadītāja. 

9 Jūrmalas 

pašvaldības 

izglītības 

sektora 

Jūrmalas 

pašvaldības pārziņā 

esošo izglītības 

iestāžu un to 

Pastāvīgi Pašvaldība IP IZPILDĪTS Sakarā ar noteiktajiem un ieviestajiem 

ierobežojošajiem pasākumiem ar mērķi 

ierobežot Covid-19 izplatību, valstī 

noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, pēc 
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funkcionālais 

audits 

pārvaldības 

struktūru 

funkcionālais audits 

ar mērķi apzināt 

iespējas uzlabot 

izglītības sistēmas 

administratīvās 

pārvaldības 

efektivitāti, vērtējot 

un plānojot iespējas 

uzlabot pārvaldības 

efektivitāti un 

samazinot tās 

izmaksas. 

saskaņotā grafika noteiktās pārbaudes 

Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs 

2021. gada pirmajā pusgadā netika 

veiktas. Sazināšanās un konsultācijas ar 

izglītības iestādēm tika organizēta 

attālināti, elektroniski vai telefoniski. 

Sākot no 2021. gada 12. jūlija izglītības 

iestādēs pastāvīgi tika veiktas plānotās 

pārbaudes par sanitāri higiēnisko prasību 

ievērošanu izglītības iestādes pārtikas 

aprites telpās, par piegādāto pārtikas 

produktu kvalitāti un atbilstību piegādes 

līguma prasībām un veiktas ēdināšanas 

pakalpojumu kvalitātes pārbaudes. 

Pirmsskolās tika veiktas Jūrmalas 

valstspilsētas apvienoto grupu 

dokumentācijas pārbaudes, kā arī 

izglītojamo uzņemšanas/ pārcelšanas, 

izglītības iestādes izstrādātās kārtības par 

mācību procesa organizēšanu izglītības 

iestādē, ievērojot Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanu, 2021./ 2022. 

mācību gada dokumentācijas pārbaudes.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 

28. septembra noteikumiem Nr. 662  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 41. punktam, veiktas  

pārbaudes Jūrmalas izglītības iestāžu 

vadītājiem un direktoriem par atbilstību 

pilnībā vakcinētas personas vai 

pārslimojušas personas statusam 

sadarbspējīgo sertifikātu vai testa 

rezultātu. 

10 Atbalsts 

dzīvojamās 

Atbalsts dzīvojamās 

platības 

Pastāvīgi Pašvaldība ĪP 

Dzīvokļu 

IZPILDĪTS Saskaņā ar Rīcības plāna aktivitāti Nr. 

152 “Atbalsts dzīvojamās platības 
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platības 

nodrošināšanā 

izglītības jomas 

darbiniekiem 

nodrošināšanā 

izglītības jomas 

darbiniekiem, tai 

skaitā atbalstot 

jaunos pedagogus. 

Atbalsta ietvaros 

pašvaldība ap 10 

pedagogiem 

nodrošina viņu 

vajadzībām 

atbilstošu 

pašvaldības 

dzīvojamā fonda 

mājokļu pieejamību. 

nodaļa,  

IP 

nodrošināšanā izglītības jomas 

darbiniekiem” un Jūrmalas pilsētas domes 

2019. gada 19. decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 59 ,,Par Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 17., 18. punktā 

noteikto, 2021. gadā ar pašvaldības 

dzīvojamo telpu nodrošināti: Jūrmalas 

Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās 

izglītības skolotāja (latviešu valodas), 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vispārējās 

pamatizglītības skolotāja (sporta), 

 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas fizikas 

skolotāja, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 

vispārējās pamatizglītības skolotāja un 

direktora vietniece izglītības jomā, 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore, 

Vaivaru pamatskolas skolotāja palīgs, 

JPII "Taurenītis" pirmsskolas izglītības 

skolotāja, Jūrmalas Sporta skolas 

vecākais vieglatlētikas treneris, Jūrmalas 

Bērnu un jauniešu interešu centa 

jaunatnes lietu speciāliste.  

 

Pašvaldības dzīvojamās telpas īrē 24 

pedagogi. 

Pašvaldības 5.reģistrā ir divi pedagogi, 

kas vēl nodrošināmi ar dzīvojamo telpu. 

11 Daudzpusīgas 

institūcijas – 

izglītības 

metodiskā 

centra izveide 

Jūrmalas 

valstspilsētā un 

tā darbības 

Izstrādātas 

vadlīnijas 

metodiskā darba 

pilnveidošanai 

Jūrmalas 

valstspilsētā. 

Identificēti 

metodiskā centra 

Pastāvīgi, no 

2022.gada 

Pašvaldība IP UZSĀKTS Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2021. 

gada 30. septembra lēmuma Nr. 426 

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 

2015. gada 11. jūnija lēmumā Nr. 221 

“Par Jūrmalas izglītības attīstības 

koncepcijas 2015.-2020.gadam 

apstiprināšanu”” 2.3. apakšpunktā 

noteiktajam, Izglītības pārvalde 2021. 
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uzsākšana darbības attīstības 

virzieni: 

- Iekļaujošā 

izglītība; 

- Mūsdienīga 

kūrorta un 

vides 

specifikai 

atbilstīga 

izglītība; 

- Kompetenc

ēs balstītā 

izglītības 

procesa 

īstenošana; 

- Imigrantu/ 

reemigrantu 

apmācība. 

gada oktobrī ir sagatavojusi Jūrmalas 

izglītības metodiskā centra struktūras 

projektu un sniegusi priekšlikumus par 

Jūrmalas izglītības metodiskā centra 

amata vienību sarakstu. 

   

RĪCĪBAS VIRZIENS “R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

1 PII iesaiste 

starptautiskās 

sadarbības 

projektos 

PII pedagogu 

kvalifikācijas un 

pieredzes 

palielināšana, 

iesaistoties 

starptautiskajos 

projektos. Laika 

posmā no 2016. līdz 

2022.gadam tiek 

realizēti vismaz 6 

starptautiskās 

sadarbības projekti. 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES 

programmas 

(tiešās 

programmas, 

piemēram, 

Erasmus+), 

cits 

(piemēram, 

Nordplus) 

IP IZPILDĪTS JPII “Lācītis” ir pilnveidojusi pirmsskolas 

darbinieku profesionālo kompetenci darbā 

ar izglītojamajiem, iepazīstot un 

salīdzinot pozitīvo pieredzi 

komunikācijas metožu mācību procesā 

pirmsskolās, projekta “Etweening” 

ietvaros. Sadarbības partneri Lietuva un 

Itālija. Projekta norises laiks 31.08.2020.-

31.08.2021. 

JPII “Lācītis” projekta Nr.NPJR-

2021/10121 “Nordplus Junior” 

programmas “Challanges, Importance, 

Problems and Solutions”/ “Izaicinājumi, 

Nozīme, Problēmas un Risinājumi” 

ietvaros, sadarbībā ar projekta vadošo 

partneri Šauļu pirmsskolu “Debesu 

Kiemas” (Lietuva), izstrādāja un aprobēja 
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vizuālās mākslas mācību resursus 4-6 

gadīgiem izglītojamajiem, izmantojot 

otrreizējus pārstrādātus un dabas 

materiālus. Projekta norises laiks 

01.11.2021.-01.10.2022. 

 

JPII “Lācītis” ES programmas Erasmus+ 

1.pamatdarbības (KA1) “Mācību 

mobilitātes skolu sektorā” projekta 

“Mazie zinātnieki darbībā”/ “Young 

scientists at work” ietvaros, sadarbībā ar 

vadošo partneri “JUMP IN” izglītības 

centru (Itālijā), pilnveidoja pirmsskolas 

darbinieku profesionālo kompetenci darbā 

ar izglītojamajiem, iepazīstot un 

salīdzinot pozitīvo pieredzi 

komunikācijas metožu mācību procesā 

pirmsskolā. Uzlaboja pirmsskolas darba 

kvalitāti, ieviešot apgūtās komunikācijas 

metodes un digitālās prasmes pirmsskolā. 

Projekta īstenošanas laiks 01.11.2021.-

01.10.2022. 

 

JPII “Saulīte” ES programmas Erasmus+ 

projekta “Dalīsimies ar rotaļām” 

ietvaros pilnveidoja pirmsskolas izglītības 

iestādes darbinieku profesionālo 

kompetenci darbā ar pirmsskolas 

izglītojamajiem, iepazīt un ieviest 

pirmsskolā pielietojamās rotaļnodarbību 

organizēšanas metodes, metodiskos 

paņēmienus un didaktiskos materiālus, kā 

arī popularizēt iegūto pieredzi. 

Projekta sadarbības partneri: Grieķija, 

Itālija, Lietuva, Ziemeļmaķedonija, 

Rumānija un Bulgārija. Projekta norises 
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laiks 26.09.2019.-28.02.2022. 

 

JPII “Saulīte” no 2019. gada 31. oktobra 

piedalās ES programmas Erasmus+ 

programmas projektā “Prevencija ir 

labāka nekā dziedināšana, kā teica 

Hipokrāts” ar mērķi mācību procesā un 

pasākumos, sadarbībā ar izglītojamo 

ģimenēm, aktualizēt kustību aktivitāšu un 

veselīga uztura būtisko nozīmi garīgās un 

fiziskās veselības, kā arī personiskās 

labklājības veicināšanu un uzturēšanu. 

Sadarbības partneri: Grieķija, Lietuva, 

Spānija un Itālija. Projekta norises laiks 

31.10.2019.-31.08.2021. 

 

JPII “Zvaniņš” piedalījās starptautiskajā 

eTwinning projektā “Steam education in 

kindergarten – discoveries, 

experiments, research” ar mērķi attīstīt 

bērnu izpratni par dabas parādībām, 

izmantojot STEM metodes un elementus. 

Paaugstināt bērnu motivāciju komunicēt 

un izmantot prasmes, kas saistītas ar 

dabaszinātnēm, tehnoloģijām, 

matemātiku, inženierzinātnēm un mākslu, 

izmantojot eksperimentālās un pētījumu 

metodes. Sadarbības partneri: Lietuva, 

Rumānija, Turcija, Grieķija. 

Projekta norises laiks 01.08.2020.-

31.05.2021. 

 

Pārskata periodā JPII “Zvaniņš” pedagogi 

piedalījās eTwinning projektā “STEAM 

education in kindergarten – discoveries, 

experiments, research”/ ”STEAM 
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izglītība bērnudārzā – atklājumi, 

eksperimenti, pētījumi”. Šis projekts 

pedagogiem deva iespēju dalīties ar 

Eiropas skolotājiem pieredzē un 

popularizēt iestādes un pašvaldības tēlu.  

 

Pārskata periodā JPII “Taurenītis” un JPII 

“Zvaniņš” sadarbībā ar AS “Latvijas 

valsts meži” piedalījās projektā 

“Cūkmena detektīvi”. Šo 

ekoprogrammu veidojusi Starptautiskā 

Meža pētniecības organizāciju apvienība 

(IUFRO).  

 

2 PII drošības 

uzlabošana 

Koda atslēgu 

uzstādīšana, 

iežogojuma un 

vārtiņu remonts, 

ārējā apgaismojuma 

uzlabošana, 

apkalpojošā un 

piegādes personāla 

kustības grafika un 

piekļuves tiesību 

izvērtējums no 

drošības viedokļa 

un korekcijas, citi 

drošības pasākumi 

visās pašvaldības 

PII. 

2017-2022 

Aktivitāti 

plānots 

turpināt 

nākamajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā 

Pašvaldība ĪP PĪTNN, 

IP 

IZPILDĪTS Pārskata gadā veiktie remontdarbi: 

 

JPII “Katrīna”: 

Elektroinstalācijas darbi (Esošo gaismas 

ķermeņu, ar luminiscentām spuldzēm, 

demontāža un utilizācija, jaunu gaismas 

ķermeņu montāža pie griestiem). 

(07.06.2021.-28.10.2021., līgumcena 11 

850 EUR bez PVN). 

 

JPII “Namiņš”: 

Elektroinstalācijas darbi (Esošo gaismas 

ķermeņu, ar luminiscentām spuldzēm, 

demontāža un utilizācija, jaunu gaismas 

ķermeņu montāža pie griestiem). 

(07.06.2021.-28.10.2021., līgumcena 11 

732 EUR bez PVN). 

JPII “Taurenītis”: 
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un  

trauksmes signalizācijas sistēmas 

(AUATSS) atjaunošana (izziņošanas 
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sistēmas izbūve; atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas izbūve). 

(22.10.2021.-01.02.2022., līgumcena 62 

900 EUR bez PVN.) 

 

JPII “Saulīte”: 

Telpu, evakuācijas izeju un laukuma 

remontdarbi (grīdu remonts otrā stāva 

telpās; sienu, grīdu, griestu remontdarbi; 

apkures, ventilācijas sistēmas 

remontdarbi; santehnikas, 

elektromontāžas remontdarbi); 

evakuācijas durvju montāža ēkas abu 

korpusu otrajā stāvā; ieejas laukumu 

remonts). (04.06.2021.-03.09.2021., 

līgumcena 34 503 EUR bez PVN). 

 

JPII “Mārīte”: 

Remontdarbu ietvaros veikti ārējo kāpņu 

un pakāpienu remontdarbi.  

 

Visās JPII izstrādāti un apstiprināti 

iekšējās kārtības noteikumi sakarā ar 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanu. 

3 PII pieejamības 

uzlabošana 

Pieejamības 

uzlabošana 

personām ar kustību 

traucējumiem  

 

2016-2022 

Aktivitāti 

plānots 

turpināt 

nākamajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā. 

Pašvaldība ĪP PĪTNN,  

LP SIN, 

ĪP  

UZSĀKTS / nav 

plānotas aktivitātes 

Investīciju plānā 

2021. gadā pilnībā nodrošināta 

pieejamība ar kustību traucējumiem nav 

nevienā izglītības iestādē. Daļēji pēc 

remontdarbu veikšanas tas nodrošināts 

Jūrmalas Kauguru vidusskolā, t.i. 

iespējama iekļūšana ēkā un pacēlājs uz 

pirmo stāvu.   Pārējās izglītības iestādēs ir 

veikta apskate un izvērtējums, bet šī 

informācija nav apkopota un šie darbi nav 

realizācijai ieplānoti. Tika piedāvāti 

izstrādāti projekti, kas paredzēja pielāgot 
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ieejas durvis, bet šie projekti netika 

realizēti, jo tie neparedzēja piekļūšanu 

citās telpās (piem. otrajā stāvā, grupiņās, 

tualetēs u.c.). 

Pārskata periodā JPII netika pieteikts 

neviens bērns ar kustību traucējumiem. 

Ņemot vērā pašvaldības reālās iespējas 

efektīvi izmantot pieejamos līdzekļus un 

piesaistīt ārējo finansējumu, pārskata 

periodā nav veiktas aktivitātes, kā arī 

Investīciju plānā 2020.-2022. gadam (t.sk. 

arī 2021.-2023.gadam) aktivitātes netiek 

plānotas. 

JPII “Bitīte” 2021. gada septembrī uzsākti 

ēkas pārbūves būvdarbi, realizējot 2020. 

gadā izstrādāto būvprojektu “Pirmsskolas 

izglītības iestāde “Bitīte” Lēdurgas iela 

20A, Jūrmala, LV-2011”. 

4 Pirmsskolas 

izglītības 

pakalpojumu 

pieejamības 

uzlabošana 

Jūrmalas 

valstspilsētas 

austrumu daļā 

Pirmsskolas 

izglītības 

pakalpojumu 

nodrošināšana, 

izmantojot Jūrmalas 

austrumu daļā esošo 

izglītības iestāžu 

nenoslogotās telpas, 

piemēram, Jūrmalas 

pilsētas Lielupes 

vidusskolā. Jaunu 

telpu platība – ap 

400 m2. 

Nepieciešamais 

papildus vietu skaits 

– 30 – 35. 

2016-2021 

Pabeigts 

2021.gadā 

Sākumskola 

“Ābelīte” 

reorganizēta 

par PII 

(papildus 3 

grupas 60 

bērniem) 

Pašvaldība ĪP DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 

Jūrmalas pilsētas dome 2020. gada 23. 

jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 333 “Par 

izglītības iestādes “Sākumskola 

“Ābelīte”” pamatizglītības programmas 

īstenošanas nodošanu izglītības iestādei 

Jūrmalas  Jaundubultu vidusskola un 

izglītības iestādes “Sākumskola 

“Ābelīte”” reorganizēšanu par 

pirmsskolas izglītības iestādi “Jūrmalas 

pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte””. 

Reorganizācija tika veikta līdz 2021. gada 

31. augustam. 

Pārskata periodā turpina darboties 2020. 

gada 1. septembrī JPII “Ābelīte” 

nokomplektētās papildus 3 pirmsskolas 

izglītības grupas (60 bērniem), nodrošinot 

pirmsskolas izglītības programmas 

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

Jūrmalas valstspilsētas austrumu daļā 

pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības 

iestādēm nav nosegts, rindā reģistrēti 52 

bērni (2019. gadā – 67 bērni; 2020. gadā -

55 bērni). 

5 Pirmsskolas 

izglītības 

pakalpojumu 

pieejamības 

uzlabošana 

Jūrmalas 

pilsētas 

centrālajā daļā 

Pirmsskolas 

izglītības 

pakalpojumu 

nodrošināšana, 

piemēram, 

paplašinot PII 

“Namiņš” vai citu 

šajā pilsētas daļā 

esošu izglītības 

iestādi. Jaunu telpu 

platība – ap 400 m2. 

Nepieciešamais 

papildus vietu skaits 

– 30 – 35 . 

2017-2020 

Pabeigts 

2020.gadā 

Sākumskola 

“Taurenītis” 

reorganizēta 

par PII 

(papildus 3 

grupas 60 

bērniem) 

Pašvaldība  ĪP DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 

Pārskata periodā turpina darboties 2020. 

gada 1. septembrī JPII “Taurenītis” 

papildus nokomplektētās 3 grupas (2021. 

gadā - 60 bērni).  

Jūrmalas valstspilsētas centrālajā daļā 

pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības 

iestādēm nav nosegts, rindā reģistrēti 33 

bērni (2019. gadā – 75 bērni, 2020. gadā -

29 bērni). 

6 Pirmsskolas 

izglītības 

pakalpojumu 

pieejamības 

uzlabošana 

Jūrmalas 

pilsētas rietumu 

daļā 

Pirmsskolas 

izglītības 

pakalpojumu 

nodrošināšana, 

paplašinot  

PII “Zvaniņš” vai 

citu šajā pilsētas 

daļā esošu izglītības 

iestādi. 

Jaunizbūvējamo 

telpu platība – ap 

550 m2. 

Nepieciešamais 

papildus vietu skaits 

– 40 – 50. 

2016-2022 

Jūrmalas 

Mežmalas 

vsk. 

(papildus 

grupa 20 

bērniem) 

Pašvaldība AP IIPN, 

ĪP  

UZSĀKTS 2021. gada septembrī JPII “Mārīte” 

papildus nokomplektēta 1 grupa (20 

bērniem). 

Investīciju plāna projekts Nr. 61 paredz 

JPII “Bitīte” pārbūvi. 2021. gadā uzsākti 

būvdarbi. 

Jūrmalas valstspilsētas rietumu daļā 

pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības 

iestādēm nav nosegts, rindā reģistrēti 32 

bērni (2019. gadā – 89 bērni, 2020 - 42). 

7 PII “Madara” Neapmierinošā Sākot no Pašvaldība ĪP PĪTNN,  NAV UZSĀKTS 2021. gadā JPII “Madara” veikti 
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pārbūve stāvoklī esošās 

izglītības iestādes 

pārbūve, tai skaitā 

atjaunojot iekšējo 

un ārējo apdari, 

ūdensapgādes, 

kanalizācijas, 

apkures un 

elektroapgādes 

sistēmas, veicot 

teritorijas 

labiekārtošanu un 

ārējā apgaismojuma 

uzlabošanu. 

2022.gada AP IIPN  remontdarbi. 

Telpu apdares atjaunošana un 

inženierkomunikāciju remontdarbi 

(remontdarbi kāpņu telpā (sienu, grīdu, 

griestu remontdarbi, elektromontāžas 

remontdarbi, margu remonts), 

remontdarbi 1. stāva telpās (sienu, grīdu, 

griestu remontdarbi, apkures, ventilācijas 

sistēmas remontdarbi, santehnikas, 

elektromontāžas remontdarbi). 

(04.06.2021.-03.09.2021., līgumcena 32 

953 EUR bez PVN). 

Plānots uzsākt pārbūves dokumentācijas 

sagatavošanu sākot ar 2022. gadu. 

8 PII “Namiņš” 

siltināšana 

Izglītības iestādes 

siltināšana. 

Paredzēt 

jaunajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā 

Pašvaldība,  ĪP PĪTNN,  

AP IIPN  

NAV UZSĀKTS 2021. gadā veikti remontdarbi. 

Elektroinstalācijas darbi (Esošo gaismas 

ķermeņu, ar luminiscentām spuldzēm, 

demontāža un utilizācija, jaunu gaismas 

ķermeņu montāža pie griestiem). 

(07.06.2021.-28.10.2021., līgumcena 11 

732 EUR bez PVN). 

 

 

9 PII “Mārīte” 

atjaunošana 

Neapmierinošā 

stāvoklī esošās 

izglītības iestādes 

atjaunošana, tai 

skaitā atjaunojot 

iekšējo apdari, 

ūdensapgādes, 

kanalizācijas, 

apkures un 

elektroapgādes 

sistēmas, veicot 

teritorijas 

Paredzēt 

jaunajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā 

Pašvaldība AP IIPN, 

ĪP  

NAV UZSĀKTS 2021. gadā veikti remontdarbi: 

Inženierkomunikāciju un apdares 

remontdarbi (remontdarbi grupiņu telpās 

(sienu, grīdu, griestu remontdarbi, 

apkures, ventilācijas sistēmas 

remontdarbi, santehnikas, 

elektromontāžas remontdarbi), 

remontdarbi darbinieku tualešu telpās 

(remontdarbi grupiņu telpās (sienu, grīdu, 

griestu remontdarbi, apkures, ventilācijas 

sistēmas remontdarbi, santehnikas, 

elektromontāžas remontdarbi), 
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labiekārtošanu un 

atjaunojot teritorijas 

iežogojumu. 

remontdarbi kāpņu telpā (sienu, grīdu, 

griestu remontdarbi, apkures, 

elektromontāžas remontdarbi), ārējo 

kāpņu un pakāpienu remontdarbi). 

(04.06.2021.-03.09.2021., līgumcena 37 

714 EUR bez PVN). 

 

10 PII “Saulīte” 

atjaunošana 

Neapmierinošā 

stāvoklī esošās 

izglītības iestādes 

atjaunošana, tai 

skaitā atjaunojot 

iekšējo apdari, 

ūdensapgādes, 

kanalizācijas, 

apkures un 

elektroapgādes 

sistēmas. 

Paredzēt 

jaunajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā 

Pašvaldība AP IIPN, 

ĪP  

NAV UZSĀKTS 2021. gadā veikti remontdarbi: 

Telpu, evakuācijas izeju un laukuma 

remontdarbi (grīdu remonts otrā stāva 

telpās, remontdarbi pirmā stāva telpā 

(sienu, grīdu, griestu remontdarbi, 

apkures, ventilācijas sistēmas 

remontdarbi, santehnikas, 

elektromontāžas remontdarbi), 

evakuācijas durvju montāža ēkas abu 

korpusu otrajā stāvā, ieejas laukumu 

remonts). (04.06.2021.-03.09.2021., 

līgumcena 34 503 EUR bez PVN). 

 

 

11 PII “Bitīte” 

atjaunošana 

Neapmierinošā 

stāvoklī esošās 

izglītības iestādes 

atjaunošana, tai 

skaitā atjaunojot 

iekšējo apdari, 

ūdensapgādes, 

kanalizācijas, 

apkures un 

elektroapgādes 

sistēmas. 

2017-2023 Pašvaldība AP IIPN UZSĀKTS JPII “Bitīte” 2021.gada septembrī uzsākti 

ēkas pārbūves būvdarbi, realizējot 2020. 

gadā izstrādāto būvprojektu “Pirmsskolas 

izglītības iestāde “Bitīte” Lēdurgas iela 

20A, Jūrmala, LV-2011”. Būvdarbu 

izpildei paredzēti 18 mēneši. Būvniecības 

izmaksu kopsumma ir 5 306 244,48 EUR. 

Pēc pārbūves bērnudārzs varēs uzņemt 

224 bērnu vecumā no pusotra līdz 

septiņiem gadiem. 

12 Jūrmalas 

valstspilsētas 

pašvaldības 

pirmsskolas 

Atjaunotajās 

astoņās pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

nomainītas 

Pēc 

2022.gada 

Pašvaldība Būvniecība

s projektu 

vadības 

nodaļa 

PLĀNOŠANAS 

PROCESĀ 

Pārskata periodā nav notikušas 

aktivitātes. 
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izglītības 

iestāžu 

infrastruktūras 

attīstība. 

Aktivitāte 

dzēsta ar 

2021.gada 

30.septembra 

lēmumu. 

inženierkomunikācij

as. 

Pēc 2022.gada 

plānots veikt 

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

atjaunošanu un 

pārbūvi. 

13 Kvalitatīva 

izglītības 

programmu 

īstenošana 

Katrā izglītības 

iestādē veikti 

pamatdarbības 

pasākumi, 

nodrošinot katras 

licencētas izglītības 

programmas 

kvalitatīvu 

īstenošanu. 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES 

finansējums 

IP IZPILDĪTS Nodrošināts kvalitatīvs un nepārtraukts 

mācību process. Katrā pirmsskolas 

izglītības iestādē un atsevišķās 

pamatskolās un vidusskolās, kurās tiek 

īstenota pirmsskolas izglītības 

programma, tā tiek īstenota atbilstoši 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Visās 

izglītības iestādēs veikta pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšana un nodrošināts atbalsts 

pedagogu tālākizglītībai un pedagogu 

profesionālajai pilnveidei. Veikta 

uzraudzība, lai pedagogs profesionālo 

kompetenci pilnveido triju gadu laikā, 

apgūstot programmu vismaz 36 stundu 

apjomā.  

Veikta mācību procesa vērošana un 

analīze. Izglītības iestādēs izveidotas 

izglītojamo individuālās izpētes kartes, 

izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanai, ievērojot mācību jomā 

noteiktos plānotos sasniedzamos 

rezultātus.  

 

Skolotāji, ievērojot bērnu vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi 

veicinājuši bērna domāšanas prasmes, 
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radošumu un pašizpausmi: bērna 

iesaistīšana un atbalstīšana mācību 

procesa plānošanā, rotaļnodarbību 

plānošana atbilstoši bērnu interesēm, 

vajadzībām un spējām.  

 

Iestādēs izstrādāti darba plāni, kuros 

iekļauti pasākumi, kas nodrošina 

izglītības programmu kvalitatīvu 

īstenošanu. Veidota atgriezeniskā saite ar 

vecākiem.  

 

Īstenota starpdisciplināra pedagogu 

sadarbība mācību procesa norisē. 

Pilnveidota vide lietpratībās balstīta 

mācību satura ieviešanai. 

 

Organizētas Jūrmalas valstspilsētas 

pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāju 

sanāksmes attālināti par aktuālajiem 

jautājumiem.  

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

1 Papildus 

atbalsts 

talantīgo 

skolotāju 

piesaistei 

Pašvaldības sniegts 

papildus atbalsts, 

nodrošinot 15 – 20 

īpaši talantīgu 

skolotāju piesaisti 

no citām pilsētām, 

tai skaitā izvērtējot 

iespēju šos 

pedagogus piesaistīt 

noteiktām skolām. 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES 

finansējums 

IP UZSĀKTS Rīcības plāna aktivitāte Nr. 156 “Papildus 

atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei” 

pārskata periodā: 

1) 66 pedagogi tika piesaistīti ESF 

projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai" 

Nr. 8.3.2.2/16/I/001, sadarbībā ar 

Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēm 

– Jūrmalas Majoru vidusskola, Jūrmalas 

Pumpuru vidusskola, Jūrmalas Kauguru 

vidusskola, Jūrmalas Vaivaru pamatskola, 

Jūrmalas Aspazijas pamatskola, Jūrmalas 

Valsts ģimnāzija . 

 2) Papildus 1 pedagogs karjeras 
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konsultants tika piesaistīts ESF projektā 

,,Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001, sadarbībā ar 

Jūrmalas Valsts ģimnāziju. 

3) Papildus pedagogi tiek piesaistīti ESF 

projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001, sadarbībā ar 

Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēm 

– Jūrmalas Jaundubultu vidusskola, 

Jūrmalas Vaivaru pamatskola, Jūrmalas 

Slokas pamatskola un Jūrmalas Pumpuru 

vidusskola. Uzsākot 2021./2022. mācību 

gadu, tika piesaistīts 41 pedagogs. 

Individuālo konsultāciju nodrošināšanai 

no projekta papildu budžeta līdzekļiem 

2021. gada novembra un decembra 

mēnešos tika piesaistīti papildus vēl 37 

pedagogi no iepriekš minētajām izglītības 

un iestādēm, kā arī no Jūrmalas Kauguru 

vidusskolas un Jūrmalas Ķemeru 

pamatskolas. 

2 Pašvaldības 

atbalsts 

pedagogu 

tālākizglītībai 

Atbalsta sniegšana, 

ik gadu nodrošinot 

pedagogiem 

finansiālu atbalstu 

tālākapmācībai, 

atbalsts tiek sniegts 

40% pedagogu (ap 

350 pedagogi) 36 

stundām ik gadu. 25 

pedagogu grupas 

izmaksas 36 stundu 

kursam – ap 2000 

EUR. 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

valsts 

finansējums, 

ES 

programmas 

(tiešās 

programmas, 

piemēram, 

Erasmus+), 

cits 

(piemēram, 

Nordplus) 

IP IZPILDĪTS Rīcības plāna aktivitāte Nr. 157 

“Pašvaldības atbalsts pedagogu 

tālākizglītība”: 

2021. gadā atbalsts sniegts 90% 

pedagogiem (851 no 949). Dati ņemti no 

izglītības iestāžu atskaitēm un no VIIS 

sistēmā norādītajiem pedagogu izglītības 

dokumentiem. 

Sakarā ar tālākizglītības norisi attālināti, 

saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, ir 

vērojams ļoti liels pieaugums dažādu 

kursu apguvē. Kopumā 2021. gadā 

pedagogi ir apmeklējuši 851 
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profesionālās pilnveides kursus, 

vebinārus un seminārus. Daudzi pedagogi 

apguvuši divas un vairāk kursu 

programmas – kopumā vairāk kā 1870 

vienības. 

3 Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju 

lietošanas 

apmācības 

Pedagogu 

apmācības par 

pieejamo 

informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju, tai 

skaitā datortehnikas, 

mobilo iekārtu, 

interaktīvo tāfeļu 

u.c. efektīvu 

izmantošanu 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

valsts 

finansējums, 

ES 

programmas 

(tiešās 

programmas, 

piemēram, 

Erasmus+), 

cits 

(piemēram, 

Nordplus) 

IP, 

IKTP 

IZPILDĪTS Rīcības plāna aktivitāte Nr. 163 

“Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju lietošanas apmācības”: 

2021. gadā apmācībās piedalījušies 120 

pedagogi pēc brīvprātības principa. 

Pārskata periodā norādītas tās kursu 

tēmas (21), kas saistītas ar informāciju un 

komunikāciju tehnoloģiju, piemēram: 

“Digitālās prasmes iesācējiem”(26); 

“30P484013 Web programmēšanas 

valodas un izstrāde” (3);  

“Hueber izdevniecības digitālo mācību 

līdzekļu pielietojums attālinātā mācību 

procesā”(1);  

“Pedagogu digitālās prasmes”(7);  

“Digitālie rīki interešu izglītībā”(16);  

“Digitālā mācību līdzekļa “Mana 

ekonomika” ME (seminārs) piedāvāto 

tēmu satura izmantošanas iespējas 7.-

12.klasei”(3);  

“Digitālā satura veidošana un 

izmantošana izglītībā” (4);  

“Datorsistēmas, datubāzes un 

datortīkli”(2);  

“Digitālās prasmes personām ar 

priekšzināšanām”(3);  

“Digitālo tehnoloģiju izmantošana 

vizuālās mākslas stundās: telefonā 

veidota stopkadru animācija”(23);  

“Microsoft Office 365 iespējas un 
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Microsoft Teams lietošana 

profesionālajās izglītības 

programmās”(2);  

“Augsta līmeņa programmēšanas mācības 

– 1.līmenis” (2);  

“Programmas “Microsoft Teams” 

izmantošana skolu darbā” (4);  

“Digitālā kompetence – būtiska prasme 

21.gadsimtā”(4);  

“Tehnoloģiju un vizuālā atbalsts 

izmantošana izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām”(3);  

“Digitālā pratība. Medijpratība. Sociālo 

tīklu lietošana. Videokonferenču iespēju 

izmantošana”(3);  

“Drošība internetā – kas par to jāzina 

pedagogiem!” (4);  

“Padziļināta IT pratība (profesionālais 

līmenis)”(2);  

“Mācību procesa organizēšanas ar 

tehnoloģiju palīdzību” (1);  

“IT rīku izmantošanas diferencētas un 

individualizētas pieejas īstenošanā 

mācību procesā izglītojamo talantu un 

spēju attīstīšanai”(1);  

Lietotnes “Classkick” izmantojums 

mācību procesā, nodrošinot 

atgriezeniskās saites sasniegšanu”(4);  

“Mājas lapas izveide ar Wordpress” (2).   

4 Izglītības 

psihologu 

pieejamības 

nodrošināšana 

Izglītības psihologu 

piesaiste visām 

Jūrmalas pilsētas 

vispārizglītojoša-

jām skolām ar 

mērķi nodrošināt 

skolās labu 

Pastāvīgi Pašvaldība IP DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 

Rīcības plāna aktivitāte Nr. 158 

“Izglītības psihologu piesaiste”.  

Jūrmalas valstspilsētā ir 28 izglītības 

iestādes. 7 psihologi piesaistīti šādām 

izglītības iestādēm: 

Jūrmalas Aspazijas pamatskola (1 

slodze); 
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mikrovidi Jūrmalas Jaundubultu vidusskola (0,58 

slodze); 

Jūrmalas Kauguru vidusskola (1 slodze); 

Jūrmalas pamatskola (1 slodze); 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija (0,75 slodze); 

Jūrmalas Majoru vidusskola (0,5 slodze); 

Jūrmalas Pumpuru vidusskola (1 slodze). 

 

Pārskata periodā darbojās IIAC kā IP 

nodaļa – iekļaujošās izglītības 

metodoloģijas izstrādes un 

popularizēšanas centrs, kas sniedz 

atbalstu iekļaujošajā izglītībā 

iesaistītajiem pedagogiem, skolēniem un 

viņu vecākiem.  

IAAC viens no uzdevumiem ir nodrošināt 

metodisku un konsultatīvu pašvaldības 

apmaksātu speciālistu, to skaitā arī 

psihologa, atbalstu pašvaldības teritorijā 

deklarētiem izglītojamajiem, viņu 

vecākiem, pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamajiem un viņu vecākiem, 

pedagogiem un izglītības iestāžu atbalsta 

komandas speciālistiem.  

5 Karjeras 

konsultāciju 

attīstība 

Profesionālu 

karjeras konsultantu 

darbības attīstība 

vispārizglītojošās 

izglītības iestādes, 

veicinot to, ka 

audzēkņi orientējas 

uz sev vēlamāko un 

piemērotāko 

profesionālās 

darbības izvēli 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

IP IZPILDĪTS 

 

Nodrošinātas karjeras konsultācijas 

visiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā 

deklarētajiem iedzīvotajiem - 

izglītojamajiem un jauniešiem atbilstoši 

pieprasījumam. 

Rīcības plāna Nr. 159 “Karjeras 

konsultāciju attīstība”. Visās 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek 

īstenotas konsultantu darbības, veicinot 

to, ka audzēkņi orientējas uz sev 

vēlamāko un piemērotāko profesionālās 

darbības izvēli.  
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Jūrmalas interešu izglītības iestāde 2021. 

gadā Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās 

īstenojusi 520 stundas teorētiskās un 

praktiskās grupu nodarbības, 1825 

stundas individuālās karjeras 

konsultācijas saņēmuši 1346 izglītojamie, 

un teorētiskajās un praktiskajās grupu 

nodarbībās konsultācijas saņēma 1097 

izglītojamie.  

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 

pedagogs karjeras konsultants strādā 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. 

6 Pagarinātās 

grupas 

pakalpojumu 

attīstība 

sākumskolās 

Pagarinātās grupas 

pakalpojumu 

nodrošināšana 

sākumskolās līdz 

18:30, atbilstoši 

pieprasījumam 

Sākot no 

2016.gada - 

pastāvīgi 

Pašvaldība IP IZPILDĪTS Rīcības plāna aktivitāte Nr. 160 

“Pagarinātās grupas pakalpojumu attīstība 

sākumskolās”. Pārskata periodā Jūrmalas 

valstspilsētas visas izglītības iestādes 

piedāvā pagarinātās dienas grupas 

pakalpojumu 1. un 2. klasē, pārējās klasēs 

pakalpojums tiek nodrošināts pēc 

iespējām un pieprasījuma. Atbilstoši 

skolēnu skaitam tiek nodrošināta 

pedagogu darba slodze. Attālinātā mācību 

procesa laikā pagarinātās grupas pedagogi 

sniedza atbalstu izglītojamajiem attālināti 

mājas darbu izpildei. 

7 Pagarinātās 

grupas 

pakalpojumu 

attīstība 

5.klases 

skolēniem 

Pagarinātās grupas 

pakalpojumu 

nodrošināšana 

5.klašu skolēniem 

līdz 18:30, atbilstoši 

pieprasījumam 

Pastāvīgi Pašvaldība IP IZPILDĪTS Izglītības iestādes, izvērtējot vecāku 

pieprasījumu un personāla resursus, 

nodrošina pagarinātās grupas darbību arī 

5.-9. klašu izglītojamajiem.  

Pārskata periodā nav bijuši pieprasījumi 

par šo pakalpojumu 5.-9. klašu grupās. 

8 Starptautiskās 

sadarbības 

attīstība 

Starptautiskās 

sadarbības attīstība, 

katrai 

vispārizglītojošai 

skolai attīstot 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

valsts 

finansējums, 

ES 

programmas 

IP IZPILDĪTS Rīcības plāna aktivitāte Nr. 161 

“Starptautiskās sadarbības attīstība” - 

pārskata periodā (10) Jūrmalas 

valstspilsētas izglītības iestādes piedalījās 

starptautiskās aktivitātēs : 
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partnerību ar vienu 

– diviem ārvalstu 

partneriem ar mērķi 

pārņemt un dalīties 

ar pieredzi izglītības 

pakalpojumu 

attīstībā. 

(tiešās 

programmas, 

piemēram, 

Erasmus+), 

cits 

(piemēram, 

Nordplus) 

 

Jūrmalas Aspazijas pamatskola  

1) Sadarbībā ar LP dalība ESF projektā 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei 

Jūrmalā” ar mērķi veicināt fiziskās 

aktivitātes veicinošus pasākumus 

izglītības iestādē. 

2) Dalība ESF fonda projektā 

Nr.8.3.2.2/16 “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” ar 

mērķi balstoties uz individuālās mācību 

pieejas attīstību un ieviešanu izglītības 

iestādē, uzlabot izglītojamo kompetences 

un mācību sasniegumus. 

 

Jūrmalas pamatskola 

1) Dalība starptautiskās sadarbības 

projektā ar Šauļu “Dermes” skolu – 

mākslas festivālā – konkursā “Labestības 

spārni 2021” un fotogrāfiju izstādē – 

konkursā “Es mīlu savu dzimto zemi”. 

2) Dalība Ziemeļvalstu projekta ietvaros 

“Nordic Council Of Ministers Support 

Program for Non-Governmental 

Organizations Cooperation between the 

Nordic and Baltic Countries” / 

“Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta 

programma nevalstisko organizāciju 

sadarbībai starp Ziemeļvalstīm un Baltijas 

valstīm” grieķu trenera meistarklases 

speciālo buru laivu vadīšanā. 

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 

1) Skolēnu starptautiskā zinātniskā 

konference ar mērķi popularizēt zinātnes 
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jomu, veicināt jauniešu iesaistīšanos tajā, 

kā arī dalīties savstarpējā pieredzē, 

iedvesmojot un mācīties vienam no otra. 

Projekta norises laiks 01.09.2018.-

01.08.2022. Sadarbības partneri Tartu 

jaan Poska ģimnāzija un Tibble 

neatkarīgā vidusskola.  

2) Dalība Nordplus projektā “Research on 

Environment around the Baltic Sea – 

Phytoremediation”/ “Pētījumu par vidi ap 

Baltijas jūru – fitoremediācija” ar mērķi 

palielināt zaļo tehnoloģiju izmantošanu, 

lai samazinātu piesārņojumu.  

3) Dalība ESF fonda Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ar mērķi 

uzlabot pieeju izglītojamajiem karjeras 

atbalstam. 

 

Jūrmalas Kauguru vidusskola 

1) Dalība “eTwinning” projektā, kurā 

piedalījās angļu valodas pedagogs kopā ar 

klasi, projekta mērķis bija padziļināt 

izglītojamo zināšanas, kā arī motivēt 

apgūt angļu valodu. 

2) Dalība projektā “Pearson Reading 

circle”/ “Pīrsona lasīšanas aplis” ar mērķi 

veicināt lasīšanas prasmes angļu valodā 

(piedalījās 6. klašu angļu valodas 

pedagogi un izglītojamie). 

 

Jūrmalas Pumpuru vidusskola 

1) Dalība ES programmas Erasmus+ 

projektā “Ļauj man dzīvot un es dzīvošu, 

un pasaule dzīvos” ar mērķi iesaistīt 

skolēnus aktīvā mācīšanās procesā 
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starpnacionālā vidē par klimata 

pārmaiņām un globālo sasilšanu, 

atjaunojamiem resursiem, attīstīt skolēnu 

komunikācijas, svešvalodu un digitālās 

prasmes, mācoties internacionālās 

komandās, sekmēt skolotāju labās prakses 

apmaiņu vides izglītībā un pilnveidot 

svešvalodu prasmes, izmantojot 

mobilitāti, nodrošināt skolotāju un 

skolēnu starptautiskas pieredzes ilgtspēju. 

Projekta norises laiks: 01.11.2020.-

04.10.2023. Sadarbības partneri: Colegiul 

National de Informatica Matei Basarab 

Rumānijā, IstitutoComprensivo G.Verga 

Comiso Sicīlijā Itālijā, 2.Dimotiko 

Sxoleio Neas Erythraias Grieķijā, 

Bodrum Billim ve Senat Mekezi Turcijā. 

2) Dalība ES programmas Erasmus+ 

projektā “Skolēnu parlaments” ar mērķi 

izveidot izglītības iestādē funkcionējošu 

Skolēnu parlamentu, iesaistīt skolēnus 

aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā 

vidē, sekmēt jauno skolotāju labās 

prakses apmaiņu, sekmēt transnacionālo 

sadarbību starp izglītības iestādēm 

Eiropā. Projekta norises laiks: 

01.10.2019.-30.06.2022. Sadarbības 

valstis: Čehija, Apvienotā karaliste, 

Spānija.  

3) Dalība ES programmas Erasmus+ 

projektā “Eiropas jaunieši domā, dara, 

zina, izvērtē” ar mērķi iesaistīt skolēnu 

aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā 

vidē, sekmēt skolotāju labās prakses 

apmaiņu formatīvā vērtēšanā un 

pilnveidot svešvalodu prasmes, 
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izmantojot mobilitāti, nodrošināt 

skolotāju un skolēnu starptautiskas 

pieredzes ilgtspēju. Projekta norises laiks: 

01.11.2020.-30.06.2023. Sadarbības 

partneri: Toholammin lukio Somijā, 

Monterssorischule Ingolstadt Vācijā, 

Secondary School Igaunijā, Osnovna šola 

Valentina Vodnika Slovēnijā. Jūrmalas 

Pumpuru vidusskola ir šī projekta 

koordinators un projekta īstenošanā 

iesaistīti 6 skolotāji un 20 skolēni. 

4) Dalība ES programmas Erasmus+ 

projektā “Solis tuvāk nākotnei” ar mērķi 

uzlabot izglītības iestādes vadības un 

skolotāju kompetences, apgūt inovatīvas 

mācīšanas metodes un instrumentus, 

modernizējot mācību programmas, 

stiprināt sadarbību ar Vācijas partneri, 

uzlabojos starptautisko projektu 

sagatavošanas, īstenošanas un 

uzraudzības kvalitāti. Projekta norises 

laiks: 01.09.2019.-30.11.2021. Sadarbības 

valstis: Itālija, Spānija, Francija, 

Portugāle, Grieķija un Malta. Covid-19 

izraisītā pandēmija neietekmēja 13 

skolotāju mobilitāti, profesionālās 

zināšanas papildināja visi plānotie 

skolotāji. 

5) Apgūst projekta “Latvijas Skolas 

soma” piedāvātās iespējas, ir Veselību 

veicinoša skola, Eiropas Parlamenta 

vēstniekskola, eTwinning skola gan 

Latvijas, gan starptautiskā mērogā, 

piedalās sociālajā projektā “Neklusē!”, 

kura mērķis ir mazināt mobinga līmeni 

Latvijā, kā arī aktīvi apgūst Eiropas 
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Sociālā fonda projekta “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (projekts Nr. 

8.3.4.0/16/I/001) un Eiropas Sociālā 

fonda projekta: “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 

(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) piedāvātās 

iespējas.  

 

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola 

Dalība ESF fondu projektā 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ar mērķi mazināt to bērnu 

un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības 

un nepabeidz skolu. 

 

Jūrmalas Majoru vidusskola 

1) Dalība projektā “Pusaudži bez 

ekrāniem: rīku izstrāde sociālajai 

mijiedarbībai, izmantojot mākslu.” Ar 

mērķi koncentrēt skolotāju izglītību uz 

dažādu mākslas formu integrāciju skolu 

programmās. Skolotāji var vadīt jauniešus 

alternatīvos socializācijas veidos 

atbilstoši personības veselīgas 

psiholoģiskās un garīgās izaugsmes 

vajadzībām. Projekta norises laiks 

15.06.2020.-15.06.2022. Sadarbības 

partneri: Latvijas Kristīgā akadēmija, 

Olgas teātris – diakonijas institūts Somijā, 

Kauņas universitāte, Latvijas profesionālā 

baleta un dejas ģilde. 

2) Dalība izstrādātajā Sabiedrības 

Integrācijas Fonda un M.Goldina 

biedrības “Ebreju kultūras mantojums” 
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projektā: Dalība Maksa Goldina biedrības 

“Ebreju kultūras mantojums” ar 

Sabiedrības Integrācijas Fonda finansiālo 

atbalstu īstenotā projektā “Mūsu kopīgā 

vēsture – ceļi un likteņi”. Projektā 

iesaistījās viens pedagogs un desmit 11. 

klases izglītojamie. Temats 

„Mazākumtautības personības kultūrā un 

sportā”. Plānotā jauniešu sadarbība starp 

skolām Rēzeknē, Jaunjelgavā, Rīgā, 

Jūrmalā tika pārcelta uz 2021. gada 

maiju, bet, epidemioloģisko apstākļu dēļ, 

tā nenotika. Projekta izstādes laiks 

01.09.2020. - 31.05.2021. 

3) Dalība izstrādātajā eTwinning 

Erasmus+ starptautisko partneru projektā: 

Erasmus+ starptautiskais projekts 

“Children who read” (“Bērni, kas lasa”) 

ar sadarbības partneru valstu Rumānijas 

un Turcijas 8. un 9. klašu izglītojamiem. 

Projekta mērķis - iepazīstināt 

starptautisko grupu ar savu valsti 

videoklipā, veicināt ieradumu regulāri 

lasīt grāmatas, pievēršot uzmanību 

ētiskajām vērtībām un klasikas literatūrai, 

izraisot interesi par literatūru, paplašinot 

vārdu krājumu un radošumu, kā arī 

veicināt starpvalstu komunikāciju, 

uzlabojot angļu valodas prasmes gan 

skolēnu, gan skolotāju vidē.  Projekta 

norises laiks – 06.09.2021. - 31.05.2022. 

4) Izstrādāti eTwinning Nacionālo 

partneru projekti: 

4.1.) eTwinning  „Es laimīgs pasaulē”, 

saņemts nacionālais kvalitātes sertifikāts, 

izstrādāta viedgrāmata. Projektā 
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iesaistījās 2 Latvijas skolu  7.-12. klašu 

izglītojamie un 8 pedagogi ar mērķi 

veicināt sadarbību starp Latvijas skolām 

dažādos novados, iepazīstot dziļā un 

apzināti jēdzienu “laime”, veidot 

jaunrades darbus, izmantojot dažādus 

digitālos rīkus darba procesā. Projekta 

izstrādes laiks 02.09.2020. – 31.05.2021. 

4.2.) eTwinning “Liedaga stāsti”, saņemts 

nacionālais kvalitātes sertifikāts, 

izstrādāta viedgrāmata. Projektā 

iesaistījās 2 Latvijas skolu 4. klašu 

izglītojamie un 3 pedagogi ar mērķi 

veicināt sadarbību starp Latvijas skolām 

dažādos novados, iepazīstot dabas 

elementus Jūrmalas pludmalē, veido 

jaunrades darbus. Projekta izstrādes laiks 

02.09.2020. – 31.05.2021. 

4.3.) izstrādāts eTwinning projekts 

“Pogas ceļojums” sadarbībā ar 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu. 

Projektā iesaistījās 2 Latvijas skolas 3. 

klašu un 11. klašu izglītojamie, 3 

pedagogi ar mērķi  pievērst uzmanību 

drošības jautājumiem, kā arī apgūt 

animācijas veidošanas prasmes. Projekta 

paredzamais rezultāts – izglītojoša 

rakstura animācijas filmas par drošības 

noteikumiem. Projekta izstrādes laiks – 

01.11.2021. – 31.03.2022. 

8) Dalība ESF fonda projektā 

Nr.8.3.2.2/16 “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” ar 

mērķi balstoties uz individuālās mācību 

pieejas attīstību un ieviešanu izglītības 

iestādē, uzlabot izglītojamo kompetences 



 

42 

“Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015. – 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojums 
 

un mācību sasniegumus. 

 

Jūrmalas Mežmalas vidusskola 

1)  Dalība ES programmas “Erasmus+” 

1.pamatdarbības (KA1) “Sadarbības 

inovācijas un labas prakses apmaiņai” 

projektā “Moderns skolotājs”. Projekta un 

aktivitāšu mērķis bija apmeklēt 

profesionālās pilnveides seminārus, kuri 

notika Itālijā sadarbībā ar JUMP IN 

institūtu, kas palīdzēs Jūrmalas Mežmalas 

vidusskolai veidot starptautisku 

sadarbību. Projekts noslēdzies 2021.gadā. 

2) Dalība ES programma “Erasmus+” 2. 

pamatdarbība (KA2) “Sadarbība 

inovācijas veicināšanai un labas prakses 

apmaiņai” projektā „If I were" („Ja es 

būtu") starptautiskā sadarbības un 

izglītojamo apmaiņa ar Poliju, Turciju, 

Spāniju un Rumāniju (22  izglītojamie, 5 

skolotāji) Projekta mērķis uzlabot angļu 

valodas un IT (Informācijas tehnoloģijas) 

lietošanas prasmes, attīstīt izpētes 

metodes dabas zinību un vēstures 

priekšmetos, iepazīt citu valstu kultūru un 

tradīcijas, pedagogiem dalīties ar savas 

valsts pieredzi izglītības jomā, kā arī 

prezentēt savas valsts izglītības sistēmu. 

 

Jūrmalas Slokas pamatskola  

1) Dalība starptautiskajā aprites 

ekonomikas veicināšanas projektā “Eco-

Schools Project for Advancing Circular 

Economy jeb E-SPACE” / “Ekoskolu 

projekts aprites ekonomikas veicināšanai” 

ar mērķi sniegt izglītojamajiem zināšanas 
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par aprites ekonomiku un rosināt tā 

principu praktisku īstenošanu ikdienā. 

2) Dalība projektā “Young Innovators”/ 

“Jaunie novitori” – inovāciju un 

sistemātiskās domāšanas apguvei 

3) Dalība ESF fondu projektā 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ar mērķi mazināt to bērnu 

un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības 

un nepabeidz skolu. 

 

Jūrmalas Vaivaru pamatskola  

1) ES “Erasmus+” 2.pamatdarbības 

(KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai 

un labas prakses apmaiņa” aktivitāte 

“KA201 Starpskolu stratēģiskās 

partnerības skolu izglītības sektorā 

PACTES projekts “Ceļā uz apjomīgākiem 

mērķiem un pilsoniskumu Eiropas 

reģionos” ar mērķi pedagogiem izstrādāt, 

aprobēt un ieviest darba metodes un 

paņēmienus, kā arī pedagoģiskās 

tehnoloģijas savai profesionālajai 

izaugsmei, atbilstoši plānam pedagogi 

savas zināšanas popularizēja Jūrmalas 

skolu skolotājiem, organizējot atklātās 

stundas un skolēni attīstīja saskarsmes, 

svešvalodu un dabaszinātņu kompetences. 

Projekta norises laiks 01.03.2019.-

01.08.2021. Sadarbības partneris – 

Koledža Deauville, Francijā. Notika klašu 

video tikšanas un tika veiktas plānotās 

aktivitātes katrā izglītības iestādē uz 

vietas. 

2) Ziemeļvalstu Ministru padomes 
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izglītības programmas Nordplus Jauniešu 

izglītības apakšprogrammas projekts 

“Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras 

piekrastē” ar mērķi atbalstīt inovatīvas 

prakses attīstību, nodošanu un īstenošanu, 

kā arī kopīgu Baltijas jūras izpētes 

iniciatīvu īstenošanu Jūrmalā un 

partnerskolu valstīs, lai atbalstītu 

sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un 

pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī, tai 

skaitā attīstīt un stiprināt tīklojumu, 

paaugstināt kapacitāti un darboties 

starptautiskā līmenī, apmainīties un 

salīdzināt ekoskolu idejas, prakses un 

metodes. Projekta norises laiks: 

01.09.2020.-31.08.2022. Sadarbības 

partneri: Pärnu Mai Kool Igaunijā, 

Skanör Falsterbo Montessoriskola 

Zviedrijā un Santarves pamatskola 

Klaipēdā, Lietuvā. 

3) Dalība ESF fonda projektā 

Nr.8.3.2.2/16 “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” ar 

mērķi balstoties uz individuālās mācību 

pieejas attīstību un ieviešanu izglītības 

iestādē, uzlabot izglītojamo kompetences 

un mācību sasniegumus. 

4) Dalība ESF fondu projektā 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ar mērķi mazināt to bērnu 

un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības 

un nepabeidz skolu. 

9 Datortehnikas 

iegāde 

Datortehnikas 

iegāde 

vispārizglītojošo 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

valsts 

finansējums, 

IP, 

IKTP  

UZSĀKTS UN 

DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 

Rīcības plāna aktivitāte Nr. 164 

“Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde 
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skolu vajadzībām ar 

mērķi sasniegt to, 

ka 2020.gadā 

Jūrmalas 

vispārizglītojošajās 

skolās vidēji ir 1 

dators uz 3 

audzēkņiem. 

Aktivitātes ietvaros 

tiek iegādāti 1670 

datori, viena datora 

izmaksas ir ap 800 

EUR un 

amortizācijas laiks – 

5 gadi 

cits 

finansējuma 

avots 

vispārizglītojošo skolu vajadzībām” – 

2021. gadā nodrošinot datorus, kas 

jaunāki par septiņiem gadiem sekojoši: 

Jūrmalas Aspazijas pamatskola – 1 dators 

uz 3 skolēniem;  

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola – 1 

dators uz 7 skolēniem; 

Jūrmalas Kauguru vidusskola – 1 dators 

uz 5 skolēniem;  

Jūrmalas Ķemeru pamatskola – 1 dators 

uz 6 skolēniem; 

Jūrmalas Mežmalas vidusskola – 1 dators 

uz 5 skolēniem;  

Jūrmalas pamatskola – 1 dators uz 2 

skolēniem;  

Jūrmalas Valsts ģimnāzija – 1 dators uz 7 

skolēniem;  

Jūrmalas Majoru vidusskola – 1 dators uz 

6 skolēniem;  

Jūrmalas Pumpuru vidusskola – 1 dators 

uz 7 skolēniem;  

Jūrmalas Slokas pamatskola – 1 dators uz 

3 skolēniem;  

Jūrmalas Vaivaru pamatskola – 1 dators 

uz 4 skolēniem. 

Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs 

kopā vidēji ir 1 dators uz 5 skolēniem. 

10 Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju 

iegāde 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiskā 

aprīkojuma iegāde, 

tai skaitā 90 datu 

projektoru un 100 

interaktīvo tāfeļu, 

kā arī citas 

datortehnikas, tai 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

valsts 

finansējums, 

cits 

finansējuma 

avots 

IP. 

IKTP  

UZSĀKTS UN 

DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 

Rīcības plāna aktivitāte Nr. 164 

“Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiskās aprīkojuma iegāde 

vispārizglītojošo skolu vajadzībām”. 

Pārskata periodā informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju skaits 

izglītības iestādēs: 

Jūrmalas Majoru vidusskola - 18 datu 

projektori un 8 interaktīvās tāfeles; 
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skaitā printeru, 

rezerves cieto disku 

u.c. iegāde 

vispārizglītojošo 

skolu vajadzībām ar 

mērķi sasniegt to, 

ka 2020.gadā 

Jūrmalas 

vispārizglītojošajās 

skolās vidēji ir 1 

multimediju 

projektors uz 35 

audzēkņiem un 1 

interaktīvā tāfele uz 

40 audzēkņiem. 

(Pieņēmumi: 

projektoru un 

interaktīvo tāfeļu 

amortizācija – 8 

gadi, projektora 

cena – ap 1300 

EUR, interaktīvās 

tāfeles cena – ap 

3500 EUR). Citas 

datortehnikas 

iepirkumiem 2016-

2020.gadā ik gadu 

ap 10000 EUR. 

Jūrmalas Aspazijas pamatskola - 9 

multimediju projektori, 6 interaktīvās 

tāfeles; 

Jūrmalas Slokas pamatskola - 19 

multimediju projektori un 4 interaktīvās 

tāfeles; 

Jūrmalas Vaivaru pamatskola – 8 datu 

projektori un 5 interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola – 28 

datu projektori un 7 interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas Ķemeru pamatskola – 10 

multimediju projektori un 3 interaktīvās 

tāfeles; 

Jūrmalas Pumpuru vidusskola – 39 datu 

projektori un 9 interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas Mežmalas vidusskola - 15 datu 

projektori un 13 interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija - 15 datu 

projektori un 16 interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas Kauguru vidusskola – 18 datu 

projektori un 6 interaktīvās tāfeles; 

Jūrmalas pamatskola – 5 projektori un 3 

interaktīvās tāfeles. 

Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs 

vidēji ir 1 multimediju projektors uz 24 

izglītojamajiem un 1 interaktīvā tāfele uz 

53 izglītojamajiem. 

11 Izglītības 

iestāžu 

pieejamības 

uzlabošana 

Pieejamības 

uzlabošana 

personām ar kustību 

traucējumiem šādās 

izglītības iestādēs: 

Jūrmalas 

Jaundubultu 

vidusskola, 

2016-2022 

Aktivitāti 

turpināt 

jaunajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā 

Pašvaldība, 

valsts 

finansējums, 

cits 

finansējuma 

avots 

ĪP  PĪTNN,  

LP SIN  

UZSĀKTS 

 

2021. gada Iepirkumu plānā nebija 

paredzēts organizēt iepirkumus 

pieejamības uzlabošanai personām ar 

kustību traucējumiem vispārējās izglītības 

iestādēs. 

Investīciju plānā 2021.-2023. gadam 

aktivitātes netika plānotas. 

 



 

47 

“Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015. – 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojums 
 

Jūrmalas 

pamatskola, 

Jūrmalas Kauguru 

vidusskola,  

Jūrmalas Ķemeru 

vidusskola, 

Jūrmalas Majoru 

vidusskola, 

Jūrmalas Mežmalas 

vidusskola 

12 Jūrmalas 

pamatskolas 

atjaunošana 

Atjaunota Jūrmalas 

- pamatskolas ēka 

Dzirnavu ielā 50 

Paredzēt 

jaunajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā 

Pašvaldība, 

ES fondi 

ĪP, AP 

IIPN  

NAV UZSĀKTS Pārskata periodā veikti remontdarbi: 

Apkures sistēmas un siltummezgla 

pārbūve (sporta zāles, skolas, internāta 

ēku  apkures sistēmas remontdarbi). 

(08.09.2021.-31.08.2022., līgumcena 107 

173 EUR bez PVN. 2021. gadā pabeigti 

darbi 70% apmērā). 

13 Jūrmalas 

Ķemeru 

pamatskolas 

atjaunošana un 

pārbūve 

Tukuma ielā 

8/10 

Skolas piebūves 

tehniskā projekta 

izstrāde, piebūves 

būvniecība, sporta 

zāles remonts, 

stadiona remonts 

2014-2020 Pašvaldība, 

ES fondi 

(SAM 

4.2.2)* 

ĪP, AP 

IIPN  

IZPILDĪTS Atjaunota Jūrmalas Ķemeru pamatskola 

Tukuma ielā 10 – arhitektūras 

piemineklis.  

Skolas ēkā veikta pārsegumu siltināšana. 

Logu un durvju nomaiņa, kompleksa 

apkures sistēmas un ventilācijas pārbūve, 

elektroinstalācijas sistēmas atjaunošana, 

kā arī iekštelpu un inženierkomunikāciju 

pārbūve. Nopietni būvdarbi tika veikti 

skolas piebūvei, kurā atrodas sporta zāle. 

Šai ēkas daļai tika siltināta fasāde un 

mainīts jumts, izbūvējot jaunu 

konstrukciju. 

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2021. 

gada 28. oktobra lēmumā Nr. 475 “Par 

Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas 

Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un 
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energoefektivitātes paaugstināšana” 

noslēgumu” noteiktajam, 2020. gadā ir 

īstenots ERAF projekts “Jūrmalas pilsētas 

Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un 

energoefektivitātes paaugstināšana”. 

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 

1 680 332,35 EUR. 

14 Jūrmalas 

Jaundubultu 

vidusskolas 

kapitālais 

remonts un 

pārbūve 

(t.sk.energoefek

tivitāte) 

Skolas pārbūve 

Lielupes ielā 21 

(t.sk. k-1) 

2014-2022 

Energoefekti

vitāte (2014-

2019) 

Pašvaldība, 

ES fondi 

(SAM 

4.2.2)* 

AP IIPN  IZPILDĪTS 

 

Izpildīts 2019. gadā. 

Pārskata periodā veikti remontdarbi: 

Drošības signalizācijas un balss 

izziņošanas atjaunošana, ieejas mezgla un 

telpu remonts (remontdarbi ēdamzāles 

telpā (sienu, grīdu, griestu remontdarbi), 

remontdarbi ģērbtuvju telpās (sienu, 

grīdu, griestu, elektromontāžas 

remontdarbi), remontdarbi klašu telpās 

(sienu, grīdu remontdarbi), remontdarbi 

bibliotēkas telpās (sienu, grīdu, griestu 

remontdarbi), remontdarbi gaiteņos, ārējo 

pakāpienu atjaunošana; elektroinstalācijas 

darbi, ugunsdrošības skaņas sistēmas 

atjaunošana). (19.08.2021.-31.08.2022., 

līgumcena 123 683 EUR bez PVN. 2021. 

gadā pabeigti darbi 60% apmērā). 

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2020. 

gada 18. jūnija lēmumā Nr. 267 “Par 

Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas 

Jaundubultu vidusskolas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

noslēgumu” noteiktajam, 2019. gadā ir 

īstenots ERAF projekts “Jūrmalas pilsētas 

Jaundubultu vidusskolas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana”. 

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 



 

49 

“Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015. – 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojums 
 

1 098 438,96 EUR. 

15 Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas un 

Jūrmalas 

sākumskolas 

“Atvase” 

daudzfunkcionā

lās sporta halles 

projektēšana un 

celtniecība 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas un 

Jūrmalas 

sākumskolas 

“Atvase” 

daudzfunkcionālās 

sporta halles 

celtniecība Raiņa 

ielā 55 

2014-2016 Pašvaldība AP BPVN  IZPILDĪTS 

 

Izpilde pabeigta 2016. gadā. 

 

16 Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas 

pārbūve 

Modernizēta valsts 

ģimnāzija Raiņa ielā 

55 

2015-2022 Pašvaldība, 

ES fondi 

(SAM 

8.1.2)* 

AP IIPN  UZSĀKTS 2021. gadā tiek turpināti 2020. gada 

nogalē uzsāktie būvdarbi, realizējot 2020. 

gadā izstrādāto būvprojektu “Jūrmalas 

Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve Raiņa ielā 

55, Jūrmalā”. Būvdarbus ir plānots 

pabeigt 2022. gada vasarā. Būvdarbu 

izpilde tiek veikta ERAF projekta 

“Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu infrastruktūras 

pilnveide” ietvaros, pamatojoties uz 

Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. 

februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības 

programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” 

noteikto. Projekta budžeta kopsumma, 

kas ieguldāma Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 

ēkas pārbūvē un mācību aprīkojuma 

iegādē ir 6 766 706 EUR. 

17 Jūrmalas 

Aspazijas 

pamatskolas 

pārbūve un 

sporta zāles 

Skolas pārbūve 

Aizputes ielā 1A un 

sporta zāles piebūve 

2014-2022 Pašvaldība AP IIPN  UZSĀKTS 2021. gada aprīlī ir uzsākti būvdarbi, 

realizējot 2020. gadā izstrādāto 

būvprojektu “Lielupes pamatskolas 

pārbūve un sporta zāles piebūve, Aizputes 

ielā 1A, Jūrmalā”. Būvdarbus ir plānots 
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piebūve (līdz 

2021.gada 

15.jūnijam 

Lielupes 

pamatskolas 

pārbūve). 

pabeigt 2022.gada nogalē. Būvniecības 

izmaksu kopsumma ir 11 821 678,06 

EUR. 

Būvdarbu ietvaros ēkas tiek pārbūvētas, 

veidojot vienotu skolas ēku kompleksu ar 

diviem mācību korpusiem trīs stāvos un 

piebūvi sporta zālei ar sporta laukumu. 

18 Jūrmalas 

Kauguru 

vidusskolas 

atjaunošana 

Skolas ēkas 

atjaunošana, tai 

skaitā stiprinot ēkas 

pamatus, atjaunojot 

iekšējo apdari un 

fasādi Raiņa ielā 

155 

2018-2021 Pašvaldība AP IIPN  IZPILDĪTS Investīciju plāna projektā Nr. 63 ietilpst 

divi specifiska atbalsta mērķa projekti 

“Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 

un “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu infrastruktūras 

pilnveide”. 

Pārskata periodā veikta ēkas ārējo fasāžu 

un jumta siltināšana, nomainīti vecie logi, 

veikta apkures sistēmas un 

elektroinstalācijas pārbūve. 

Jūrmalas Kauguru vidusskolā veikta 1., 2. 

un 3.stāva pārbūve, atjaunojot un 

modernizējot mācību klases, gaiteņus, 

sporta zāli, informācijas un 

komunikācijas risinājumus u.c. Vairākas 

mācību klases tika aprīkotas ar jaunām 

mēbelēm, interaktīvajām tāfelēm un 

sporta zāle – ar jaunu sporta zāles 

aprīkojumu. Telpu pārbūve un 

aprīkojuma iegāde veikta līdz 2020./2021. 

mācību gada sākumam. Atbilstoši 

Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. 

februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības 

programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” 
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noteiktajam, projekta budžeta kopsumma, 

kas ieguldīta Jūrmalas Kauguru 

vidusskolas telpu atjaunošanā un mācību 

aprīkojuma iegādē ir 1 264 458 EUR. 

 

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2020. 

gada 27. augusta lēmumā Nr. 393 “Par 

Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas 

Kauguru vidusskolas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

noslēgumu” noteiktajam, 2020. gadā ir 

īstenots ERAF projekts “Jūrmalas pilsētas 

Kauguru vidusskolas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana”. 

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 

1 376 194,15 EUR. 

19 Jūrmalas 

Majoru 

vidusskolas 

atjaunošana 

Skolas ēkas 

atjaunošana, tai 

atjaunojot jumta 

segumu, ūdensvada, 

kanalizācijas un 

elektroapgādes 

sistēmas, logus, 

veicot iekšējās un 

ārējās apdares 

atjaunošanu, 

izveidojot skolas 

sporta laukumu un 

veicot teritorijas 

labiekārtošanu, 

Rīgas ielā 3 

Paredzēt 

jaunajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā 

Pašvaldība AP IIPN  UZSĀKTS 2021. gadā aktivitātes nav veiktas. 

 

20 Kvalitatīva 

izglītības 

programmu 

Katrā izglītības 

iestādē veikti 

pamatdarbības 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES 

finansējums 

IP IZPILDĪTS Nodrošināts kvalitatīvs un nepārtraukts 

mācību process. Katrā izglītības iestādē 

realizēta vispārējās izglītības programma, 
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īstenošana 

 

pasākumi, 

nodrošinot katras 

licencētas izglītības 

programmas 

kvalitatīvu 

īstenošanu. 

atbilstoši izglītības iestādes vadlīnijām. 

Katrā izglītības iestādē ir veikta pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšana un nodrošināts atbalsts 

pedagogu tālākizglītībai un pedagogu 

profesionālajai pilnveidei. Veikta 

uzraudzība, lai pedagogs profesionālo 

kompetenci pilnveido triju gadu laikā, 

apgūstot programmu vismaz 36 stundu 

apjomā. Nodrošināts metodiskais darbs 

un darba analīze, veikta mācību procesa 

vērošana un analīze. Analizēti mācību 

sasniegumi, Izglītības pārvalde katru gadu 

apkopo un analizē centralizēto un 

necentralizēto eksāmenu rezultātus. 

Izglītojamo skaits (no kopējā attiecīgā 

vecuma izglītojamo skaita), kuri kārto 

centralizētos eksāmenus ķīmijā, fizikā vai 

bioloģijā ir pieaudzis. 

Sniegti atbalsta pasākumi izglītības 

iestādēm padziļināto komplektu izstrādē, 

izglītības iestāžu "izvēļu grozi", veikta 

kontrole Jūrmalas valstspilsētas vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu piedāvāto 

izglītības programmu 10. klasē 

2021./2022. mācību gadā, atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 416 

"Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu un vispārējās vidējās 

izglītības programmu paraugiem". 

Kontroles rezultātā izstrādāti Jūrmalas 

valstspilsētas vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu piedāvāto izglītības programmu 

10. klasē 2021./2022. mācību gadā 

apkopojums par padziļināto kursu 

komplektiem. No 2020. gada 1. 
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septembra 10. klasē Jūrmalas 

valstspilsētas vidējās izglītības iestādes 

īsteno pilnveidoto mācību saturu, kas 

paredz izglītības satura plānošanas 

principu maiņu – no 2020. gada 1. 

septembra 10. klasē, no 2021. gada – 11. 

klasē, no 2022. gada – 12. klasē. 

21 Vispārējo 

izglītības 

iestāžu sporta 

infrastruktūras 

pārbūve 

Āra sporta 

infrastruktūras 

pārbūve – Jūrmalas 

Jaundubultu 

vidusskolai, 

Jūrmalas Mežmalas 

vidusskolai. Sporta 

zāles pārbūve 

Jūrmalas Mežmalas 

vidusskolai 

2020-2022 Pašvaldība AP IIPN UZSĀKTS 2021. gadā ir pabeigta būvprojekta 

“Mežmalas vidusskolas sporta laukuma 

pārbūves būvprojekts” izstrāde, un 

turpināta būvprojekta “Apliecinājuma 

kartes izstrāde sporta zāles vēdināšanai 

Mežmalas vidusskolā Rūpniecības ielā 

13, Jūrmalā” un būvprojekta 

“Jaundubultu sporta laukuma pārbūve” 

izstrāde. 

 

Visu trīs būvprojekta realizāciju tiek 

plānots uzsākt 2022.-2023. gada ietvaros, 

pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas un 

Aizdevuma līguma noslēgšanas ar Valsts 

kasi. 

Atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas 

investīciju plānā 2022.-2024. gadam 

noteiktajam, visu trīs būvprojektu 

realizācijai plānotais finansējums ir 

3 392 180 EUR. 

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

1 Interešu 

izglītības 

attīstība 

dabaszinātņu 

jomā, pedagogu 

piesaiste 

Pedagogu piesaiste 

ar mērķi veicināt 

izglītojamo 

intereses un 

prasmes, kas 

saistītas ar 

dabaszinātnēm, tai 

skaitā bioloģiju, 

Pastāvīgi Pašvaldība IP IZPILDĪTS Izvērtējot esošo situāciju dabaszinātņu 

jomā interešu izglītībā, apkopotas 

programmas, kuras tiek īstenotas un to 

skaits ir optimāls. Kopā Jūrmalas 

valstspilsētā tiek īstenotas 36 eksakto 

zinātņu interešu izglītības programmas, 

tai skaitā, robotika, programmēšana, 

dabaszinību programmas u.c: 
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fiziku un ķīmiju Jūrmalas Ķemeru pamatskola – Vides 

izglītības pulciņš, datorpasaule; 

Jūrmalas Majoru vidusskola – Vides 

pētnieki; 

Jūrmalas Slokas pamatskola – datorika; 

Jūrmalas Vaivaru pamatskola – Robotika; 

Vides draugu pulciņš; 

Jūrmalas Mākslas skola – Photoshop 

pamati, Lietišķā datorgrafika, Digitālā 

zīmēšana; 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija – Robotika; 

Jūrmalas Kauguru vidusskola – Mājas 

lapas izveides pamati, Robotika; 

Jūrmalas Pumpuru vidusskola – 

Datorpulciņš sākumskolā, Robotika; 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 

centrs – Radioelektronika, Elektronikas 

pamati, Robotika, Tehniskā modelēšana, 

Tēlotājmatemātika un tehnoloģijas, 3D 

konstruēšana, Lidmodeļu būve un 

konstruēšana, Dzelzceļa modelēšana, 

Kartings; 

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola – 

Jaunais ekologs, Mājas lapas izveides 

pamati, Datoru apkope un remonta 

pamati. 

2 Interešu 

izglītības 

attīstība 

dabaszinātņu 

jomā, 

materiāltehnisk

ais aprīkojums 

Materiāltehniskā 

aprīkojuma iegāde, 

lai veicinātu 

izglītojamo 

intereses un 

prasmes jomās, kas 

saistītas ar 

dabaszinātnēm, tai 

skaitā bioloģiju, 

fiziku un ķīmiju 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES 

programmas 

(tiešās 

programmas, 

piemēram, 

Interreg) 

IP IZPILDĪTS 2021. gadā izvērtēts materiāltehniskais 

aprīkojums, lai veicinātu izglītojamo 

intereses un prasmes jomās, kas saistītas 

ar dabaszinātnēm..  

Jūrmalas Pumpuru vidusskolā iegādāts 

digitālais mikroskops DM1802A Motic 

bioloģijas kabinetam.   
 

Pārskata perioda laikā par pašvaldības 

budžeta  līdzekļiem tika iegādāti 80 
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robottehnikas komplekti izglītības iestāžu 

4.-5. klašu izglītojamajiem un 13 digitālie 

mācību līdzekļi – robottehnikas un 

algoritmēšanas komplekti ar digitālajiem 

mācību materiāliem 5-6 gadīgo bērnu 

apmācībai pirmsskolas izglītības 

programmā un veikta 30 pedagogu 

apmācība darbam ar mācību komplektu 

un to integrēšanas iespēju izglītības 

programmā.  

3 Izglītības 

iestāžu 

pieejamības 

uzlabošana 

Pieejamības 

uzlabošana 

personām ar kustību 

traucējumiem  

2016-2022 

Turpināt 

aktivitāti 

nākamajā 

attīstības 

plānošanas 

dokumentā 

Pašvaldība ĪP DAĻĒJI 

IZPILDĪTS 

Pārskata periodā BJIC darbības netika 

veiktas. Šobrīd nav plānots projektu 

īstenot. 

Pārskata periodā Jūrmalas Mākslas skolā 

nodrošināta pieejamība. 

 

Atbilstoši Jūrmalas domes 2022. gada 17. 

februāra lēmumā Nr. 50 “Par Darbības 

programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas 

peldbaseina ēkas pārbūve un 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

noslēgumu” noteiktajam, 2021. gadā ir 

īstenots ERAF projekts “Jūrmalas Sporta 

skolas peldbaseina ēkas pārbūve un 

energoefektivitātes paaugstināšana”. 

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 

2 958 864,97 EUR. 

4 Jūrmalas 

Mūzikas 

vidusskolas 

celtniecība 

Jaunas Mūzikas 

vidusskolas 

būvniecība 

2016-2017 Pašvaldība AP BPVN  IZPILDĪTS 2018. gadā tika pabeigta Jūrmalas 

Mūzikas vidusskolas ēkas būvniecība 

Strēlnieku prospektā 30. Pārskata gadā 

netika veiktas aktivitātes. 

5 Kvalitatīva 

izglītības 

programmu 

Katrā izglītības 

iestādē veikti 

pamatdarbības 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES 

finansējums 

IP IZPILDĪTS Nodrošināts kvalitatīvs un nepārtraukts 

mācību process. Katrā izglītības iestādē 

īsteno interešu izglītības programmas, 
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īstenošana pasākumi, 

nodrošinot katras 

licencētas izglītības 

programmas 

kvalitatīvu 

īstenošanu. 

atbilstoši izglītības iestādes vadlīnijām. 

Katrā izglītības iestādē veikta pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšana un nodrošināts atbalsts 

pedagogu tālākizglītībai un pedagogu 

profesionālajai pilnveidei. Veikta 

uzraudzība, lai pedagogs profesionālo 

kompetenci pilnveido triju gadu laikā, 

apgūstot programmu vismaz 36 stundu 

apjomā.  

Profesionālās ievirzes sporta pedagogi 

profesionālo kompetenci pilnveido 

atbilstoši speciālistu sertifikācijas kārtībai 

un sporta speciālistam noteiktajām 

prasībām. 

Par profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmu kvalitatīvu 

īstenošanu liecina izglītības iestāžu 

izglītojamo sasniegumi starptautiskajos 

un vietējā mēroga konkursos, sacensībās, 

čempionātos un olimpiādēs. 

6 Attīstīt Futbola 

akadēmijas 

izveidošanu un 

nodrošināt 

Futbola 

stratēģiskās 

attīstības plāna 

Jūrmalā 2018. – 

2022.gadam 

īstenošanu 

Lai Jūrmalas pilsētā 

attīstītu 

konkurētspējīgu 

futbola sistēmu, 

izveidot Jūrmalas 

Sporta skolas 

futbola nodaļas 

audzēkņiem 

profesionālās sporta 

ievirzes izglītības 

iestādi, ar mērķi 

attīstīt futbolu kā 

augstu sasniegumu 

sporta veidu, 

uzlabotu mācību 

2020-2022 Pašvaldība, 

Sporta 

federācija 

IP UZSĀKTS Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 

24. septembra lēmumu Nr. 532 “Par 

profesionālās sporta ievirzes izglītības 

iestādes “Jūrmalas Sporta skola” 

reorganizāciju un profesionālās sporta 

ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas 

Futbola skola” dibināšanu” tika dibināta 

profesionālās sporta ievirzes izglītības 

iestāde “Jūrmalas Futbola skola” un 

reorganizēta profesionālās ievirzes 

izglītības iestāde “Jūrmalas Sporta skola”, 

nododot profesionālas ievirzes sporta 

izglītības programmas: profesionālās 

ievirzes programmas futbolā un interešu 

izglītības programmas futbolā īstenošanu 
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treniņu procesu un 

iegūtu futbola 

akadēmijas statusu 

un sagatavotu 

profesionālus 

futbola spēlētājus, 

kuri pārstāvēs 

Jūrmalas futbola 

komandu un 

Latvijas izlasi 

dažādās vecuma 

grupās. 

Jūrmalas Futbola skolai.  

Jūrmalas Futbola skola savu darbību 

uzsāka 2021. gada 4. janvārī. 

Jūrmalas Futbola skola plāno veidot 

futbola programmas, kas vērstas uz 

talantu identificēšanu un plānveida 

attīstību, kā arī jaunu futbola lomu 

attīstīšanu (elpu futbols, e-futbols), uzsākt 

starptautisku sadarbību un piesaistīt 

papildus speciālistus, lai veiktu Latvijas 

Futbola federācijas akadēmijas statusam 

nepieciešamo prasību izpildi, atbilstoši 

Latvijas Futbola federācijas jaunatnes 

futbola klubu akreditācijas nolikumam 

2021.-2025. gadam. 

7 Pilsētas atpūtas 

parka un 

Jauniešu mājas 

izveide 

Pilsētas atpūtas 

parka un Jauniešu 

mājas izveide 

Kauguros un 

infrastruktūras 

izbūve 

2017-2022 Pašvaldība, 

ES fondi 

(SAM 

3.3.1)* 

AP IIPN, 

BJIC  

UZSĀKTS 2021. gada martā ir uzsākti būvdarbi, 

realizējot 2019. gadā izstrādāto 

būvprojektu “Pilsētas atpūtas parka un 

jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā 

(kad.Nr.13000202102)”. Būvdarbus ir 

plānots pabeigt 2022.gada vasarā. 

Būvdarbu izpilde tiek veikta ERAF 

projekta “Pilsētas atpūtas parka un 

jauniešu mājas izveide Kauguros” 

ietvaros, pamatojoties uz Jūrmalas 

pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija 

lēmumā Nr. 331 “Par Darbības 

programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un 

jauniešu mājas izveide Kauguros” 

īstenošanu” noteikto. Projekta budžeta 

kopsumma ir 8 969 979,71 EUR. 

RĪCĪBAS VIRZIENS “3.2.5. IEKĻAUJOŠĀS UN ALTERNATĪVĀS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI” 

1 Iekļaujošās 

izglītības 

Iekļaujošās 

izglītības attīstības 

2016-2021 

(no 2022. 

Pašvaldība IP UZSĀKTS Pārskata periodā (IIAC nodrošināts ar trīs 

kvalificētiem speciālistiem – klīniskais 
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attīstības centra 

attīstība 

centra attīstība ar 

mērķi nodrošinās 

metodisku un 

pedagoģisku 

palīdzību vispārējās 

izglītības iestāžu 

izglītojamajiem un 

viņu vecākiem, 

pedagogiem.  

Izglītības 

Metodiskajā 

centrā) 

psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, 

kas nodrošina profesionālu un neatkarīgu 

skatījumu par izglītojamo). 

IIAC nodrošina bezmaksas pakalpojumu 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem. 

Veikts konsultatīvais atbalsts visu 

vecuma grupu bērniem gan vieglu 

problēmu, gan smagu traucējumu 

gadījumos, veikta konstruktīva sadarbība 

ar Valsts pedagoģiski medicīnisko 

komisiju un IZM, organizēti izglītojoši 

semināri un metodiskas tikšanās Jūrmalas 

izglītības iestāžu vadītājiem un atbalsta 

speciālistiem un pedagogiem.  

Apzināts un veikts preventīvais darba 

iekļaujošas vides nodrošināšanai. 

Pedagoģiski medicīniskajās komisijās: 

pirmreizēji un atkārtoti kopā konsultēti 

450 izglītojamie, no tiem:   

81 izglītojamajam  piešķirtas speciālās 

pirmsskolas izglītības programmas,  

44 izglītojamajiem piešķirtas speciālās 

pamatizglītības programmas, 

12 izglītojamajiem piešķirtas vispārējās 

izglītības programmas,  

10  ilgstoši slimojošajiem ieteikta  

izglītošanās mājās pēc speciālās izglītības 

programmas,  

8 izglītojamiem pēc  vispārējās  izglītības 

programmas,  

11 izglītojamie pirmreizēji  konsultēti bez 

izglītības programmas piešķiršanas.  

Kopā piešķirtas 23 dažādas izglītības 

programmas visās izglītības pakāpēs. 

2 Vaivaru Būvprojekta 2022-2024 Pašvaldība ĪP UZSĀKTS Pārskata periodā esošajā ēkā veikti 
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pamatskolas 

infrastruktūras 

attīstība 

izstrāde remontdarbi: 

Grīdu seguma, elektroinstalācijas 

atjaunošana (remontdarbi 1. un 2. stāva 

telpās (sienu, grīdu, griestu remontdarbi; 

elektroinstalācijas remontdarbi). 

(08.09.2021.-15.11.2021., līgumcena 34 

577 EUR bez PVN). 

2021. gada 22.decembrī Jūrmalas dome 

pieņēma lēmumu Nr. 638 “Par nekustamā 

īpašuma Strēlnieku prospektā 32, 

Jūrmalā, iegādi”, kur minēts, ka pēc ēkas 

pārbūves veikšanas, tā būtu piemērota 

vieta Jūrmalas Vaivaru pamatskolas 

darbības nodrošināšanai, kas sakārtotu un 

papildinātu Dubultu kultūras kvartāla 

funkcionalitāti. 

3 Alternatīvās 

skolas, 

pirmsskolas un 

metodiskā 

centra jaunas 

ēkas celtniecība 

Jūrmalā 

(Aktivitāte 

dzēsta ar 

2021.gada 

30.septembra 

lēmumu) 

Jaunas ēkas 

būvniecība 

(sākotnēji izvērtējot 

iespēju pielāgot šim 

nolūkam esošas 

būves, šādi 

samazinot 

izmaksas). 

2017-2022 Pašvaldība Būvniecība

s projektu 

vadības 

nodaļa 

UZSĀKTS Ņemot vērā pārmaiņas vispārējās 

izglītības saturā valstī, ir apkopots 

Jūrmalas izglītības iestāžu vadītāju 

viedoklis.  

Pēc aptaujas veikšanas izdarīti 

secinājumi, ka no izglītojamo vecāku 

puses nav novērota interese par 

alternatīvās izglītības/ pedagoģijas 

piedāvājumu izglītības iestādēs, līdz ar to 

nav lietderīgi izveidot alternatīvās 

izglītības centru atsevišķi un īstenot šādu 

aktivitāti, jo nepieciešamības gadījumā ir 

iespējams nodrošināt alternatīvās 

izglītības iespējas izglītības iestādēs. 

Aktivitātes 2021.gadā netiek plānotas. 

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

PAKALPOJUMI)” 

1 Jūrmalas Sadarbības attīstība Pastāvīgi Pašvaldība, AP, IP UZSĀKTS Izvērtēta vispārizglītojošo skolu un 
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vispārizglīto-

jošo skolu 

sadarbība ar 

augstākās 

izglītības 

iestādēm un 

augstākās 

izglītības 

iestādes 

piesaistes 

iespēju 

izvērtējums 

starp Jūrmalas 

vispārizglītojošām 

izglītības iestādēm, 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāziju un 

Latvijas augstākās 

izglītības iestādēm. 

Izvērtēt attīstības 

iespējas par 

augstskolas filiāles 

atvēršanas iespējām 

Jūrmalas 

valstspilsētā, 

piemēram, 

sadarbībā ar 

Ķemeru 

daudzfunkcionālo 

dabas izglītības 

centru. 

ES 

programmas 

(tiešās 

programmas, 

piemēram, 

Erasmus+) 

Latvijas augstākās izglītības iestāžu 

sadarbība un tās attīstības iespējas: katru 

gadu Latvijas Universitātes P. Stradiņa 

medicīnas koledža organizē kursus 

tehniskajam personālam. Vispārējās 

vidējās izglītības iestādes  17 izglītojamie 

izstrādā 12 zinātniski pētnieciskos darbus. 

Izstrādē tiek piesaistīti eksperti no LU, 

RTU, kuru vadībā izglītojamie veic 

zinātniskos pētījumus laboratorijās.  

Jūrmalas Pumpuru vidusskola sadarbojas 

arī ar Latvijas Universitāti  astronomijas 

institūtu un observatoriju.  

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sadarbojas ar 

Ekonomikas un kultūras augstskolu, 

Latvijas Universitāti, Latvijas 

Universitātes Atomfizikas un 

spektroskopijas institūtu, Latvijas 

Mākslas akadēmiju, Rīgas Tehnisko 

universitāti un Banku augstskolu. 

2 Izglītības 

pakalpojumu 

sniegšanas 

centrs 

imigrantiem un 

reemigrantiem 

– iespēju izpēte 

Izvērtējuma 

veikšana ar mērķi 

apzināt reģionāla un 

nacionāla līmeņa 

pieprasījumu pēc 

specializētiem 

izglītības 

pakalpojumiem 

imigrantiem un 

reemigrantiem, 

pakalpojumu 

sniegšanas formu un 

izmaksām, pieejamo 

infrastruktūru un 

pedagogiem. Pēc 

pieprasījuma 

2019-2021 

(no 

2022.gada – 

Izglītības 

metodiskajā 

centrā) 

Pašvaldība, 

ES  fondi 

(SAM 

8.3.5*, tiešās 

programmas, 

piemēram, 

CEB Aid for 

Refugees, 

Migrants and 

Displaces 

Persons, 

Eurydice) 

AP, IP UZSĀKTS Informācija ir apkopota, pieprasījums ir 

neliels – 21 izglītojamajiem pakalpojums 

tiek nodrošināts Jūrmalas Pumpuru 

vidusskolā (6), Jūrmalas Mežmalas 

vidusskolā (3), Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 

(7) un Jūrmalas Slokas pamatskolā (5). 

Interešu izglītības programmās "Zināšanu 

paplašināšana citu valstu valsts 

piederīgajiem izglītojamajiem”, “Mācies 

latviešu valodu”, “Valodas, Latviešu”, kā 

arī individuāls atbalsts tiek sniegts ESF 

projektu ietvaros. 
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nodrošināts 

izglītības 

pakalpojums 

izglītības iestādēs. 

3 Attālinātās 

izglītības 

pakalpojumu 

attīstība 

Attālinātās 

izglītības 

pakalpojumu klāsta 

attīstība iekļaujošās 

un alternatīvās 

izglītības jomās 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

ES fondi 

(SAM 

8.3.5)* 

IP, ITKP, 

Iekļaujošās 

un 

alternatīvās 

izglītības 

iestādes 

UZSĀKTS Izvērtēta situācija un gūtā pieredze 

epidemioloģiskās situācijas Covid-19 

sakarā par attālinātās izglītības 

pakalpojumu klāsta attīstību iekļaujošās 

un alternatīvās izglītības jomās. 

Pārskata periodā izglītības iestāžu darbu 

ietekmēja valstī ieviestie un pastāvīgi 

pilnveidotie epidemioloģiskie drošības 

noteikumi – 2021.gada 28. septembra 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, 2021. gada 9. oktobra 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.   

Sākot no 2021. gada 4. janvāra 7.-12. 

klašu izglītojamajiem mācības notika 

attālināti, no 11. janvāra 5.-6. klašu 

izglītojamajiem, savukārt 1.-4. klašu 

izglītojamajiem tika pagarināts brīvlaiks 

līdz 25. janvārim. Pēc 25. janvāra klātienē 

atgriezās 1.-4. klašu izglītojamie un 9.-12. 

klašu izglītojamie, kuriem bija jākārto 

noslēguma eksāmeni, pārējie turpināja 

mācības attālināti. Izglītības iestādēs, 

kurās tiek īstenotas speciālās izglītības 

programmas izglītojamie mācījās 

klātienē.  

2020./2021.m.g. 2. semestrī izglītības 

iestādēs mācību process tika organizēts 

pēc A, B vai C mācību modeļiem: 

A – mācības notika klātienē; 
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B – ja kāds, vai visa klase noteiktu laiku 

mācījās attālināti – daļēji attālinātas 

mācības jeb jauktās mācības;          

C- mācības notika tikai attālināti.  

Valsts pārbaudes darbu norise arī tika 

organizēti atbilstoši tam, pēc kāda mācību 

modeļa izglītības iestādē tika īstenots 

mācību process.  

Covid-19 izplatības laikā pedagogiem 

tika ieteikts veikt izmaiņas mācību satura 

plānošanā un īstenošanā, samazinot 

kopējo apgūstamo sasniedzamo rezultātu 

apjomu par 10-30%, plānojot 

sasniedzamo rezultātu apguvi trīs gadu 

izglītības posmam, nostiprinot pašvadītas 

mācīšanās, digitālās prasmes un 

informācijpratību un ņemot vērā klātienes 

un attālināto mācību priekšrocības un 

ierobežojumus. 

No 2021. gada 15. novembra izglītības 

process visās Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldības izglītības iestādēs notika 

klātienē. Tika ievēroti visi jau līdz šim 

īstenotie drošības pasākumi Lēmumus par 

attālinātajām mācībām pieņēma katrs 

izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar 

dibinātāju. Ņemot vērā epidemioloģisko 

situāciju valstī un joprojām augstos 

Covid-19 saslimstības rādītājus, izglītības 

iestādēm bija iespēja mācību procesu 

atsevišķās klašu grupās vai pat visai 

izglītības iestādei noteiktu laika periodu 

īstenot attālināti. 

Attālinātā mācību procesa plānošanā, 

saziņai ar skolēniem visbiežāk izmantotā 

platforma vispārējās izglītības iestādēs 
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bija e-klase, individuālas telefona 

sarunas, kā arī saziņa e-pastā, atsevišķos 

gadījumos mācību materiāli tika nodoti ar 

vecāku palīdzību vai arī tika iesaistīts 

skolas sociālais pedagogs. Sākumskolas 

klasēs pedagogi meklēja individuālu 

pieeju un bieži tika lietots video zvans 

komunikācijai ar skolēnu. Saziņai 

tiešsaistē tika izmantotas dažādas saziņas 

un sadarbības platformas, piemēram, 

Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom, 

Viber, Skype, GoogleDrive, ClassFlow, 

Google Classroom, Discord, Classkick, 

Edpuzzle, FaceTime, Google Hangouts, 

Jitsi, Yaklass, Mentimeter, Microsoft 

Forms, Padlet, Seesaw, Socrative. 

Katra vispārējās izglītības iestādē 

attālināta mācību procesa nodrošināšanai 

atrada iespēju un veidu kā izmantot 

dažādas izziņas platformas un rīkus kā, 

piemēram, gatavo resursu un 

vingrinājumu krātuves – fizmix.lv, 

maciunmacies.valoda.lv, 

maconis.zvaigzne.lv, 

muzikasstunda.weebly.com, 

learnenglishkids.britishcouncil.org, 

perfect-english-grammar.com, 

phet.colorado.edu, seterra.com, soma.lv, 

startit.lv, siic.lu.lv/mat/e_dzm.html, 

uzdevumi.lv, testu veidošanas un 

vingrināšanās rīkus – quizzizz.com, 

agendaweb.org, armoredpenguin.com, 

metodisko ieteikumu apkopojumus – 

atbalstsizcilibai.lv, cirkulis.lv, un dažādas 

interneta vietnes, kurās piedāvātās 

iespējas un publicētie materiāli tika 
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izmantoti mācību procesā – daba.gov.lv, 

dainuskapis.lv, drossinternets.lv, 

endomondo.com, filmas.lv, floorball.lv, 

frisbee.lv, handball.lv, youtube.com, 

lasamkoks.lv, letonika.lv, literature.lv, 

macibuvideo.lv, miksike.lv, 

montsemorales.com, pasakas.net, 

putni.lv, rmm.lv, satori.lv, ted.com, u.c.  

Pedagogi sekoja līdzi jaunākiem 

risinājumiem attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanā, kā arī pilnveidoja savas 

zināšanas informāciju tehnoloģiju jomā. 

Arī profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes aktīvi iesaistījās attālinātā 

mācību procesā.  

*-Eiropas Savienības fondu specifiskie atbalsta mērķi SAM 4.2.2. – “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”, SAM 8.1.2. – “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, SAM 8.3.5. – “Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  

http://dainuskapis.lv/
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Rezultatīvie rādītāji 

2.tabula 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība Datu avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata gadā 

2022.gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence * 

Attīstības 

tendence 

((↑ → ↓) 

) 

Piezīmes 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R3.2.1. KOPĒJĀ SEKTORA ATTĪSTĪBA, PĀRVALDĪBA 

1 Ikgadējas, 

tradicionālas 

nacionāla vai 

starptautiska 

mēroga tikšanās 

Jūrmalā 

saistībā ar 

izglītības 

tematiku 

Skaits IP 2014. 0 3 Vismaz 1 katru 

gadu 

↑ Noorganizēti starptautiskie 

izglītības jomas pasākumi: 

1.  XIX Starptautiskās 

vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss "Es dzīvoju pie 

jūras", starptautiskais 

akadēmiskās mūzikas 

konkurss. 

2. Starptautiskais 

akadēmiskās mūzikas 

konkurss “Jūrmala 2021” 

Nacionālas nozīmes 

izglītības jomas pasākums: 

Jūrmalas valstspilsētas 

izglītības iestāžu 

darbinieku konference - 

seminārs (31.08.2021. 

Jūrmalas Brīvdabas 

muzejā). 

R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

2 Jauno pedagogu 

(līdz 29 gadu 

vecumam) 

skaits, % no 

kopskaita 

Procenti IP; VIIS 2014 8% 9% 14% ↑ 2021 .gadā kopā 240 

pedagogi, no kuriem jaunie 

– 22 (VIIS). 

Jauno pedagogu skaits jau 

ceturto gadu pēc kārtas 



 

66 

“Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015. – 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojums 
 

nepārsniedz 9% no 

pedagogu kopskaita. 

3 To audzēkņu 

skaits, kuriem 

nav nodrošināta 

vieta 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādē 

Skaits IP 2014. 102 117 0 ↓ Dati 2021. gada septembrī. 

Salīdzinot ar 2018. gadu 

(163), 2019. gadu (231) un 

2020. gadu (126) šajā 

pārskata periodā audzēkņu 

skaits, kuriem nav 

nodrošināta vieta 

pirmsskolas izglītības 

iestādē ir samazinājies 

(7%). 

R3.2.3. VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

4 Jauno pedagogu 

(līdz 29 gadu 

vecumam) 

skaits, % no 

kopskaita 

Procenti IP, VIIS 2014. 9% 6% 14% ↓ Dati 2021. gada septembrī. 

Jaunie pedagogi 33 no 538 

pedagogiem (VIIS – 2021. 

gada dati).  

Salīdzinot ar 2018. gadu 

(9,3%), 2019. gadu (8%) 

un 2020. gadu (8,4%). Trīs 

pēdējo gadu laikā jauno 

pedagogu % pret kopējo 

pedagogu skaitu ir 

tendence samazināties. 

5. Izglītojamo 

skaits, kuriem ir 

nodrošināta 

iespēja 

pedagoga 

uzraudzībā 

pilnveidot savu 

kompetenci 

izglītības 

iestādēs 

(ieskaitot 

interešu 

Skaits IP 2014. Nav datu 

2018.- 

1062; 

2019.- 

1080 

2020.- 

974 

1067 Visiem 1.līdz 

4.klases skolēniem, 

kuru vecāki ir 

izteikuši šādu vēlmi 

↑ Pārskata periodā visiem 

tiem 1.-4. klases skolēniem 

– kopā 1067, par kuriem ir 

saņemti vecāku iesniegumi 

(dati par audzēkņu skaitu - 

no VIIS un izglītības 

iestāžu atskaitēm): 

Sākumskola “Ābelīte” – 

59; 

Jūrmalas Aspazijas 

pamatskola – 122; 

Jūrmalas Ķemeru 
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izglītību un 

profesionālās 

ievirzes 

izglītību) katru 

darba dienu līdz 

plkst.18:30 

pamatskola – 56; 

Jūrmalas Slokas 

pamatskola – 19; 

Jūrmalas Vaivaru 

pamatskola – 39; 

Jūrmalas Jaundubultu 

vidusskola – 152; 

Jūrmalas Kauguru 

vidusskola – 133; 

Jūrmalas Mežmalas 

vidusskola – 59; 

Jūrmalas Majoru 

vidusskola – 71; 

Jūrmalas Pumpuru 

vidusskola – 227; 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 

– 130. 

6. Jūrmalas Valsts 

ģimnāzija, kā 

arī vēl vismaz 

viena Jūrmalas 

vispārizglītojošā 

skola 9.klases 

necentralizēto 

eksāmenu angļu 

valodā, latviešu 

valodā un 

matemātikā 

kopvērtējuma 

tabulās 

ierindojas starp 

10% augstāko 

rezultātu 

ieguvējiem 

Vieta 

kopvērtējumā 

(procenti) 

VISC 2014. Tikai 

Jūrmalas 

Alternatīvā 

skola 

izpilda šo 

prasību 

- Prasību izpilda gan 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāzija, gan vēl 

viena Jūrmalas 

pašvaldības 

izglītības iestāde 

- Ārkārtējās situācijas dēļ 

2021. gadā eksāmeni 9. 

klases skolēniem tika 

atcelti, taču tie skolēni, kuri 

mācās mazākumtautību 

izglītības programmā un 

izvēlējās kārtot eksāmenus, 

varēja izvēlēties kārtot 

eksāmenu valsts valodā. 

2021. gadā šo eksāmenu 

izvēlējās kārtot skolēni no 

Jūrmalas Jaundubultu 

vidusskolas (vidējais 

vērtējums 69,3% 2020. -

60,3%), Jūrmalas Kauguru 

vidusskolas (vidējais 

vērtējums 62,5% 2020. -

59%) un Jūrmalas 

Mežmalas vidusskolas 
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(vidējais vērtējums 48,5% 

2020. - 49,4%). 

Vidējais vērtējums valstī 

61,1% (2020. - 35,4%), 

Jūrmalā –58,4% (2020. - 

56,2%). 

7. Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas 

centralizēto 

eksāmenu 

rezultāti angļu 

valodā, latviešu 

valodā un 

matemātikā 

pārsniedz valsts 

ģimnāziju 

vidējos 

rādītājus šajos 3 

mācību 

priekšmetos 

Vidējais 

rādītājs 

Jūrmalas 

Valsts 

ģimnāzijā un 

valstī starp 

valsts 

ģimnāzijām 

(procenti) 

VISC 2014. Prasība 

netiek 

izpildīta 

Prasība netiek 

izpildīta. 

Rādītājs 

pārsniedz 

valsts vidējo 

tikai angļu 

valodas 

eksāmenā 

 Prasību izpilda 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāzija. 

- Valstī ir 32 valsts 

ģimnāzijas. 

Angļu valoda - vidējais 

rādītājs valstī starp valsts 

ģimnāzijām – 81,6% 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 

– 81% 

Latviešu valoda - vidējais 

rādītājs valstī starp valsts 

ģimnāzijām – 70,2% 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 

– 65,7% 

Matemātika - vidējais 

rādītājs valstī starp valsts 

ģimnāzijām – 60,9% 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 

– 50,5%.. 

8. Divi Jūrmalas 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestāžu rezultāti 

centralizētajos 

eksāmenos 

angļu valodā, 

latviešu valodā 

un matemātikā 

ir virs valsts 

vidējā rādītāja 

starp 

Vidējais 

rādītājs 

vidusskolā 

un valstī 

starp 

vidusskolām 

(procenti)  

VISC 2014. Prasību 

izpilda 

viena 

izglītības 

iestāde – 

Majoru 

vidusskola 

Prasība nav 

izpildīta 

Prasību izpilda 

vismaz divas 

izglītības iestādes 

↓ Angļu valoda – vidējais 

rādītājs valstī 66,6%; 

Jūrmalas Pumpuru 

vidusskola – 68,9%; 

Latviešu valoda – vidējais 

rādītājs valstī 51,2%; 

Matemātika – vidējais 

rādītājs valstī 36,1%; 

Jūrmalas Kauguru 

vidusskola – 39,2%; 

Prasība netiek izpildīta – 

divām izglītības iestādēm 

eksāmenu rezultāti nav virs 
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vidusskolām valsts vidējā rādītāja: 

Angļu valodā – viena 

izglītības iestāde, 

Matemātikā – viena 

izglītības iestāde, Latviešu 

valodā – neviena. 

9. Godalgoto vietu 

skaits valsts 

līmeņa mācību 

priekšmetu 

olimpiādēs gada 

laikā 

Skaits VISC 2014. 5 

2020. - 13 

0 7 ↓ Pārskata periodā 

godalgotu vietu nav. 

10. Godalgoto vietu 

skaits zinātniski 

pētniecisko 

darbu 

konkursos gada 

laikā 

Skaits VISC 2014. 2 3 2016.-2020.gados 

kopā: 10 

↑ Latvijas 45. skolēnu 

zinātniski pētniecisko 

darbu konference 

(Jūrmalas Pumpuru 

vidusskola – divas II. 

pakāpes, un viena III. 

pakāpe). 

11. Izglītojamo 

skaits (no 

kopējā attiecīgā 

vecuma 

izglītojamo 

skaita), kuri 

kārto 

centralizētos 

eksāmenus 

ķīmijā, fizikā vai 

bioloģijā. 

Procenti VISC 2014. 20% 20% 30% → 2018. gadā- 37% (82 no 

218) 

2019. gadā – 54% (116 no 

214)  

2020. gadā – 19% (34 no 

178) 

2021. gadā – 20% (40 no 

201) 

 

12. Vispārējās 

izglītības 

iestāžu skaits ar 

vismaz vienu 

ārvalstu 

partneri, 

Skaits IP; 

pašvērtējuma 

anketas 

2014. 9 9 Visas izglītības 

iestādes 

→ 9 Jūrmalas valstspilsētas 

izglītības iestādēm: 

Jūrmalas pamatskola; 

Jūrmalas Slokas 

pamatskola; 

Jūrmalas Vaivaru 
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sadarbībā ar 

kuru ik gadu 

(sākot ar 

2017.gada) 

notiek vismaz 

viens pasākums 

pamatskola; 

Jūrmalas Aspazijas 

pamatskola; 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija; 

Jūrmalas Majoru 

vidusskola; 

Jūrmalas Pumpuru 

vidusskola 

Jūrmalas Mežmalas 

vidusskola, 

Jūrmalas Jaundubultu 

vidusskola. 

R3.2.4. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

13. Visiem 

izglītojamajiem 

ir pieejams 

plašs 

pašvaldības 

nodrošinātais 

interešu 

izglītības un 

profesionālās 

ievirzes 

izglītības 

pakalpojumu 

klāsts 

Skaits IP; VIIS 2017. 252 269 

 

265 

Jūrmalas pilsētā 

nodrošinātas 

interešu izglītības 

programmas: 

1.Kultūrizglītības 

jomā 

(apakšprogrammas) 

– kopā 140; 

2. Vides interešu 

izglītības jomā 

(apakšprogrammas) 

– kopā 20; 

3. Tehniskās 

jaunrades jomā 

(apakšprogrammas) 

– kopā 15; 

4. Sporta interešu 

izglītības jomā 

(apakšprogrammas) 

– kopā 50; 

5. Citās izglītojošas 

programmas 

↑ 2021. gadā Jūrmalas 

valstspilsētā nodrošinātas 

interešu izglītības 

programmas: 

1.Kultūrizglītības jomā 

(apakšprogrammas) – kopā 

130; 

2. Vides interešu izglītības 

jomā (apakšprogrammas) – 

kopā 11; 

3. Tehniskās jaunrades 

jomā (apakšprogrammas) – 

kopā 32; 

4. Sporta interešu izglītības 

jomā (apakšprogrammas) – 

kopā 41; 

5. Citās izglītojošas 

programmas 

(apakšprogrammas) – kopā 

55. 

Pa visām jomām kopā – 

269 interešu izglītības 

programmas. 
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(apakšprogrammas) 

– kopā 40. 

Pa visām jomām 

kopā – 265 interešu 

izglītības 

programmas 

 

2018. gadā kopā 291; 

2019. gadā kopā 273; 

2020. gadā kopā 262; 

2021. gadā kopā 269. 

R3.2.5. IEKĻAUJOŠĀS UN ALTERNATĪVĀS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

14. Katrā no 

izglītības 

pakāpēm 

(pirmsskolas 

izglītība, 

pamatizglītība 

un vidējā 

izglītība) vismaz 

viena izglītības 

iestāde Jūrmalā 

sniedz augstas 

kvalitātes 

iekļaujošās 

izglītības 

pakalpojumus 

izglītojamiem ar 

īpašām 

vajadzībām. 

Izglītojamie 

Jūrmalā ierodas 

no visas valsts. 

Skaits IP 2014. Visi 

izglītības 

līmeņi 

Izpildīts 

Pirmsskolas 

izglītība –  

Pamatizglītība 

– 

Vidējā 

izglītība – 

. 

Visi izglītības 

līmeņi 

↑ Pārskata periodā norādīta 

esošā situācija par speciālo 

izglītības programmu 

īstenošanu Jūrmalas 

izglītības iestādēs (izņemot 

Jūrmalas pamatskolu un 

JPII “Podziņa”). 

 

JPII “Madara” īsteno 

programmu “Speciālās 

pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem 

ar valodas traucējumiem” 

(42); 

 

JPII “Mārīte” īsteno 

programmu 

“Mazākumtautību 

speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem” (31); 

 

JPII “Taurenītis” īsteno 

programmu “Speciālās 

pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem 

ar valodas traucējumiem” 

(18); 
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JPII “Ābelīte” īsteno 

programmu 

“Mazākumtautību 

speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem” (14); 

 

Jūrmalas Aspazijas 

pamatskola īsteno 

programmu “Speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem” 

(1); 

 

Jūrmalas Ķemeru 

pamatskola īsteno 

programmu “Speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem” 

(4); 

 

Jūrmalas Slokas 

pamatskola īsteno 

programmu “Speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem” 

(20); 

 

Jūrmalas Vaivaru 

pamatskola īsteno 

programmas: 1. “Speciālās 
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pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem” 

(32),  

2. “Speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem” 

(22);  

3. “Speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības 

traucējumiem”(10); 

4. “Speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar redzes 

traucējumiem” (1). 

 

Jūrmalas Majoru 

vidusskola īsteno 

programmu “Speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem” 

(8); 

 

Jūrmalas Jaundubultu 

vidusskola īsteno 

programmu “Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma izglītojamajiem 
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ar mācīšanās 

traucējumiem”(10); 

 

Jūrmalas Kauguru 

vidusskola īsteno 

programma “Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem”(35); 

 

Jūrmalas Mežmalas 

vidusskola īsteno 

programmu “Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem”(28); 

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 

īsteno programmu 

“Speciālās pamatizglītības 

pirmā posma (1.-6. klase) 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem”(4). 

 

No 11 vispārējās izglītības 

iestādēm iekļaujošā 

izglītība tiek īstenota 10 

vispārējās izglītības 

iestādēs (pamatskolas, 

vidusskolas, ģimnāzija) un 

4 pirmsskolas izglītības 
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iestādēs. 

15. Katrā no 

izglītības 

pakāpēm 

(pirmsskolas 

izglītība, 

pamatizglītība 

un vidējā 

izglītība) vismaz 

viena izglītības 

iestāde Jūrmalā 

sniedz augstas 

kvalitātes 

alternatīvās 

izglītības 

pakalpojumus 

izglītojamajiem 

ar īpašām 

vajadzībām. 

Skaits IP 2014. Visi 

izglītības 

līmeņi 

Izpildīts Visi izglītības 

līmeņi 

↑ Visos izglītības līmeņos 

sniedz atbilstoši 

pieprasījumam. Izglītojamo 

skaits ar īpašām 

vajadzībām 2020. gada 1. 

septembrī 416 (no tiem 36 

invalīdi). 

16. Jūrmalā ir 

alternatīvās 

izglītības 

metodoloģijas 

izstrādes un 

popularizēšanas 

centrs 

Skaits - - 0 0 1 - Aktivitāte nav veikta. 

R3.2.6. CITI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI (PROFESIONĀLĀS, AUGSTĀKĀS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI) 

17. Jūrmalas 

pašvaldības 

koncepcija 

prestižas 

ārvalstu 

augstskolas 

filiāles 

piesaistīšanai 

Skaits Koncepcijas 

ietvaros 

veikta 

analīze 

2014. 0 0 1 - Aktivitāte nav veikta. 

 

18. Jūrmalas Skaits Koncepcijas 2014. 0 0 1 - Informācija ir apkopota, 
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pašvaldības 

koncepcija 

izglītības 

pakalpojumu 

attīstībai 

imigrantiem un 

reemigrantiem 

ietvaros 

veikta 

analīze 

pieprasījums ir neliels – 21 

izglītojamajiem 

pakalpojums tiek 

nodrošināts - Jūrmalas 

Pumpuru vidusskolā (6), 

Jūrmalas Mežmalas 

vidusskolā (3), Jūrmalas 

Valsts ģimnāzijā (7) un 

Jūrmalas Slokas 

pamatskolā (5). Interešu 

izglītības programmās 

"Zināšanu paplašināšana 

citu valstu valsts 

piederīgajiem 

izglītojamajiem.; “Mācies 

latviešu valodu”; 

“Valodas, Latviešu”, kā arī 

individuāls atbalsts tiek 

sniegts ESF projektu 

ietvaros.  

Tiklīdz izglītojamo skaits 

palielināsies, tiks izstrādāta 

koncepcija. 

*Norāda tikai datus par to periodu par kuru ir iesniegts uzraudzības ziņojums 
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Secinājumi 

 

 Neskatoties uz Covid-19 ietekmi, Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādes sekmīgi un 

kvalitatīvi īstenoja izglītības programmas, katrā izglītības iestādē tika izstrādāta kārtība 

attālinātam mācību darbam. Izglītības iestādes ir izvēlējušās interneta platformas attālinātā 

mācību procesa organizēšanai. 

 Pieprasījums pēc JPII, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 7 %, rindā uz 

JPII 2021. gada septembrī vēl atrodas 117 bērni (Jūrmalas Austrumu daļā – 52, centrālajā daļā 

– 33 un rietumu daļā – 32). 

 Trīs pēdējo gadu laikā jauno pedagogu attiecībai pret kopējo pedagogu skaitu ir 

tendence samazināties. Nepietiekams pedagogu nodrošinājums novērojams pirmsskolas 

izglītības programmās. 

 Pārskata periodā visiem 1.-4. klases  1067 izglītojamajiem, atbilstoši viņu vecāku 

iesniegumiem tika nodrošināta iespēja pagarinātās dienas grupā pedagoga uzraudzībā 

pilnveidot savu kompetenci pēc mācību stundām -  katru darba dienu līdz plkst.18:30.  

 Izglītības iestādēm pēc pieprasījuma tika nodrošināts Centrālās administrācijas 

Izglītības pārvaldes Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra atbalsts, bet tas nav bijis 

pilnā apmērā, tiek nodrošinātas pedagoģiski medicīniskās komisijas funkcijas, bet pietrūkst 

kapacitātes, lai pēc izglītības iestāžu pieprasījuma vienmēr nodrošinātu atbalstu un sniegtu 

konsultācijas izglītības iestādēs uz vietas. Izglītības iestādes norāda, ka ir nepieciešams risināt 

jautājumu par atbalsta personāla nodrošinājumu katrā izglītības iestādē. 

 Ārkārtējās situācijas dēļ pārskata gadā eksāmeni 9. klases izglītojamajiem tika atcelti. 

Eksāmenu rezultāti 12. klašu izglītojamajiem Jūrmalas izglītības iestādēs parāda, ka vidējie 

rādītāji Jūrmalas vidusskolās tikai atsevišķos gadījumos ir augstāki par rādītājiem valstī starp 

vidusskolām. Angļu valodas eksāmenā valstī - 66,6%, taču Jūrmalas Pumpuru vidusskolā - 

68,9%, matemātikas eksāmenā valstī - 36,1%, taču Jūrmalas Kauguru vidusskolas vidējais 

rādītājs - 39,2%. Lai sasniegtu Rīcības plāna rezultatīvos rādītājus, Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas centralizēto eksāmenu rezultātiem angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā 

bija jāpārsniedz valsts ģimnāziju vidējos rādītājus šajos 3 mācību priekšmetos, šī prasība nav 

sasniegta.  

Neskatoties uz pieaugošo atbalstu dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvei, izglītojamo 

skaits (no kopējā attiecīgā vecuma izglītojamo skaita), kuri kārto centralizētos eksāmenus 

ķīmijā, fizikā vai bioloģijā, salīdzinot ar 2020. gadu nav būtiski mainījies – 2020. gadā – 19% 

(34 no 178), 2021. gadā – 20% (40 no 201).  

Izglītojamo izaugsmei un talantu attīstībai 2021. gadā tika organizētas mācību 

priekšmetu valsts olimpiādes un atklāto mācību priekšmetu olimpiādes, diemžēl pārskata 

periodā Jūrmalas izglītības iestāžu izglītojamie nav ieguvuši godalgotas vietas. Zinātniski 

pētniecisko darbu konkursos 2021. gadā tika iegūtas trīs godalgotas vietas. 

Visiem izglītojamajiem ir pieejams plašs pašvaldības nodrošinātais interešu izglītības 

(269 interešu izglītības programmas) un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu klāsts. 

Arī Covid-19 laikā, interešu izglītības programmas tika īstenotas - attālināti izmantojot 

interneta platformas, nodrošinot gan darbu grupās, gan individuāli. Lai arī ir samazinājies 

aktīvo dalībnieku skaits, nepārtraukts mācību process tika nodrošināts un izglītojamajiem bija 

iespēja vairāk attīstīt individuālās un pašvaldības prasmes. Pastāv drauds, ka attālināto mācību 

dēļ var samazināties dalībnieku skaits, jo lielākajai daļai interešu izglītības programmu 

kvalitatīvajai īstenošanai nepieciešams klātienes darbs. 

Pārskata periodā ir uzsākti izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveides darbi – Jūrmalas 

Valsts ģimnāzijas, Jūrmalas Aspazijas pamatskolas un JPII “Bitīte” ēku pārbūves, Jūrmalas 
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Kauguru vidusskolas teritoriju segumu atjaunošanas darbi un izbūvēts ārējā optisko datu tīkla 

pieslēgums. 2021. gada nogalē tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 

32, Jūrmalā iegādi, lai pēc ēkas pārbūves veikšanas, tā būtu piemērota vieta Jūrmalas Vaivaru 

pamatskolas darbības nodrošināšanai.  

Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs kopā vidēji ir 1 dators uz 5 skolēniem. 

Saskaņā ar 2021. gada 14. maijā parakstīto Sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam” 

ir noteikts, ka līdz 2025. gadam visās izglītības iestādēs, kurās apgūst vispārējās izglītības 

saturu, katram pedagogam un katram 7.-12. klašu skolēnam tiks nodrošināts dators kā mācību 

līdzeklis. Tiks sasniegta vismaz 1:3 ierīču un skolēnu skaita proporcija 1.-3. klašu skolēniem 

un vismaz 1:2 ierīču un skolēnu skaita proporciju 4.-6. klašu skolēniem. 
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Priekšlikumi  

Sakarā ar to, ka pieprasījums pēc JPII ir aktuāls un rindā uz JPII vēl atrodas 117 bērni 

(Jūrmalas Austrumu daļā – 52, centrālajā daļā – 33 un rietumu daļā – 32), izvērtēt iespēju 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas (“Atvases” ēkas) Raiņa ielā 53 un Jūrmalas Mežmalas vidusskolas 

telpu izvērtēšanu un izmantošanu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai. Priekšlikums 

šīs aktivitātes plānot nākamajā attīstības plānošanas dokumentā. 

 

2021. gada Iepirkumu plānā nebija paredzēts organizēt iepirkumus pieejamības 

uzlabošanai personām ar kustību traucējumiem vispārējās izglītības iestādēs. Investīciju plānā 

2021.-2023. gadam aktivitātes netika plānotas. Priekšlikums šīs aktivitātes ieplānot Jūrmalas 

valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam. 

 

 

No izglītības iestāžu iesniegtajām atskaitēm ir identificētas problēmas: 

 

1. Lai nodrošinātu attālinātu mācību procesu, ir nepieciešams radīt apstākļus attālināta 

efektīva mācību procesa nodrošināšanai un profesionālai pilnveidei – pirmsskolās nav 

pietiekams IKT nodrošinājums skolotājiem, nav pietiekams interneta piekļuves 

nodrošinājums skolotājiem iestādēs – ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi visās 

pirmsskolas izglītības iestādes grupās un veikt datoru iegādi atbilstoši nepieciešamībai.  

 

2. Lai veiktu efektīvu komunikāciju pirmsskolas izglītības iestādēm ar izglītojamo vecākiem 

ir nepieciešama komunikācijas un pedagoģiskās plānošanas platformas (EIIS, e-klase) 

efektīvai un mūsdienīgai saziņai ar izglītojamo vecākiem, kā arī izglītojamo attīstības 

dinamikas un ikdienas panākumu atspoguļošanai, priekšlikums slēgt līgumu ar 

pakalpojumu sniedzēju centralizēti.  

 

3. Jūrmalas Pumpuru vidusskolā trūkst klašu telpas. Izglītojamo skaits uz 2021. gada 

1. septembri bija 871 izglītojamais. Priekšlikums veikt aktualitātes izvērtējumu saistībā ar 

izglītojamo skaita izmaiņām tuvākajos gados un vērot spēkā esošo situāciju pēc Jūrmalas 

Valsts ģimnāzijas un Jūrmalas Aspazijas pamatskolas ēku renovācijām.
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Izmantotās informācijas avoti 

1. https://www.jurmala.lv/attistiba/attistibas_planosana 

2. https://www.jurmala.lv/lv/izglitiba/dokumenti 

3. www.viis.lv 

4. www.visc.gov.lv/valsts-parbaudes-darbi-20202021-mg 

 

 

 


