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PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE 2023. GADA BUDŽETA 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 17. panta pirmajai daļai - ziņojums, 

kurā sniegta informācija par attiecīgās pašvaldības ekonomisko un sociālo situāciju, 

pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un 

tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem. 

Sociālekonomiskā situācija Jūrmalā 

Iedzīvotāji 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - PMLP) 2022. gada 01. jūlija 

datiem, Jūrmalas valstspilsētā ir deklarēti 59 831 iedzīvotāji (sk. 1.attēlu). Laika posmā no 

2011. gada līdz 2022. gadam vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 6,83 %.  Pēdējā 

gada laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 2,57 %.  

1. attēls 

Avots: PMLP 

Kā liecina PMLP dati, Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju procentuāli lielākā daļa 

no kopējā iedzīvotāju skaita ir darbspējas vecumā, proti, 38 273 iedzīvotāji. Pēc darbspējas 

vecuma iedzīvotāji ir 12 903 un pirms darbspējas vecumā – 8 655 iedzīvotāji. Jūrmalas 

valstspilsētas iedzīvotāju vecuma struktūra (informācija uz 2022. gada 01. jūliju) ir attēlota 

2. attēlā.  
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2. attēls 

 

Avots: PMLP 

Izglītojamo skaits izglītības iestādēs 

Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības ministrijas datiem Jūrmalas valstspilsētas 

izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadā bija reģistrēti 6746 audzēkņi, no kuriem 2052 

apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, 4406 vispārējās izglītības iestādes un 288 

mācījās profesionālās izglītības programmas realizējošās izglītības iestādes. 2021./2022. 

mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais audzēkņu skaits ir palielinājies par 

0,06 %. (skat. 3. attēlu).   

3. attēls 

 

Avots: LR Izglītības ministrija 
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Nodarbinātība un bezdarbs 

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati (turpmāk – NVA), Jūrmalā bezdarba 

līmenis 2022. gada 31. oktobrī bija 3,5 %, kas ir zemāk nekā vidēji Latvijā (4,3 %). 

Salīdzinoši ar 2021. gadu bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,4 %  (skat. 4.attēlu).  

4. attēls 

 

 

Avots: NVA 

2022. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība vasaras 

mēnešos līdzfinansēja darba algu Jūrmalā deklarētiem jauniešiem, kuri iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuri ir sasnieguši 15 gadu 

vecumu. Kopumā 2022. gada vasarā Jūrmalas valstspilsētas administrācija noslēdza 

līgumus ar 5 uzņēmumiem, līdzfinansējot darba algas 50 % apmērā no valstī noteiktās 

minimālās mēnešalgas 30 Jūrmalas valstspilsētā deklarētiem jauniešiem. 

 

Uzņēmējdarbība un tūrisms 

Uzņēmējdarbības vide Jūrmalā ir cieši saistīta ar pilsētas tūrisma jomas 

uzņēmējdarbību, tās pamatu veido tirdzniecības un pakalpojumu sektora uzņēmumi, kas 

sniedz pakalpojumus Jūrmalas iedzīvotājiem un tūristiem.  

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus un Jūrmalas valstspilsētā 

reģistrēto uzņēmumu pamatdarbību, kas tika tieši skarta, apgrozījums 2020. gadā ir 

samazinājies par vairāk kā 30 euro salīdzinājumā ar 2019. gadu un nodarbināto personu 

skaits ir sarucis par  447 personām (skat. 5. attēlu). 
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5.attēls  

 

Avots: CSP 

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) informācija, 2020. gadā 

Jūrmalas valstspilsētā ir reģistrēti 163 uzņēmumi, kas darbojas izmitināšanas un ēdināšanas 

jomā, kas ir neliels pieaugums salīdzinoši ar 2019. gadu (skat. 6. attēlu). 

 
6.attēls  

 

Avots: CSP 
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Laika periodā no 2017. gada līdz 2019. gadam vērojama uzņēmumu, kuru darbības 

nozare ir saistīta ar izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem, nodarbināto personu 

skaita sarukums, savukārt periodā no 2018. gada līdz 2019. gadam ir nedaudz palielinājies 

apgrozījums (skat. 7. attēlu). Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus 2020. gadā 

vērojams rādītāju kritums, kas tika tieši saistīts ar tūrisma jomas uzņēmējdarbību.   

7.attēls 

 

Avots: CSP 

Atbilstoši Lursoft statistikas datiem 2021. gadā Jūrmalā ir likvidēti 336 uzņēmumi 

un ir reģistrēti 240 jauni uzņēmumi (skat. 8. attēlu), salīdzinoši ar 2020. gadu ir 

samazinājies reģistrēto un palielinājies likvidēto uzņēmumu skaits.  2021. gadā Latvijā 

reģistrēti 9227 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 14 159, liecina Lursoft apkopotā informācija. 

Salīdzinot ar 2020. gadu, kad tika fiksēts pēdējo 17 gadu zemākais jaunreģistrēto 

uzņēmumu skaits, pērnais gads nesis nelielu pieaugumu, tiesa, audzis arī likvidēto 

uzņēmumu skaits. Lursoft apkopotā informācija parāda, ka 2021. gadā likvidēto 

uzņēmumu bijis par teju 2,5 tūkstošiem vairāk nekā 2020. gadā. Nemainīgas gan palikušas 

nozares, kuru uzņēmumi visbiežāk likvidēti. Piektā daļa no visiem likvidētajiem 

uzņēmumiem saistīta ar tirdzniecības sektoru, aiz kura likvidēto uzņēmumu skaita ziņā 

seko būvniecība. 
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8. attēls 

 

Avots: Uzņēmumu reģistrs 

Saskaņā ar CSP datiem, tūristu skaits Jūrmalā 2021. gadā ir samazinājies par 

16,1 %, salīdzinot ar 2020. gadu, un  tas ir vairāk nekā vidēji valstī, kur tūristu skaits 

samazinājies par 10,7 %. Taču, salīdzinot ar 2019. gadu, tendence ir bijusi pozitīvāka nekā 

vidēji valstī – tūristu skaits Jūrmalā samazinājies par 48,9 %, bet valstī par 54,2 %. Lai gan 

Jūrmala joprojām ir saglabājusies kā otrs populārākais galamērķis vietējo un ārvalstu 

tūristu vidū, pandēmija ir būtiski ietekmējusi tūrisma nozari pilsētā.  

9.attēls 
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Investīcijas 2023. gadam 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības plānotās investīcijas atspoguļotas Jūrmalas 

valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Investīciju plānā 2023.-2029. 

gadam pielikumā “Investīciju plāns 2023.-2025. gadam” (turpmāk – Investīciju plāns).  

Atbilstoši Investīciju plānam lielākie ieguldījumi 2023. gadā paredzēti izglītības 

infrastruktūrā, kas ietver tādus pilsētai nozīmīgu investīcijas projektus kā: 

• Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pārbūve; 

• Jūrmalas Aspazijas pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve. 

Arī 2023. gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus ceļu un ielu kvalitātes 

uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumiem, t.sk. veloceliņu un gājēju 

infrastruktūrai, energoapgādes un sakaru attīstībai, kā arī  ūdensapgādes un notekūdeņu 

apsaimniekošanas sistēmām, kas ietver tādus investīciju projektus kā “Lielupes radīto 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumus Dubultos - Majoros - 

Dzintaros” un “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no 

Jaunķemeriem līdz Ķemeriem”.  

Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas attīstībai, kā arī ūdenstūrisma un 

daudzveidīgas kultūras dzīves pilnveidei 2023. gadā paredzēts veikt investīcijas tādos 

projektos kā: 

• Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka 

labiekārtojums Ķemeros; 

• Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka 

labiekārtojuma pilnveide Ķemeros. 

Finanšu ieguldījumi tiks veikti arī publiskās telpas labiekārtošanai, lai veiktu 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības videonovērošanas sistēmas pilnveidi, Slokas stadiona 

labiekārtošanu, kā arī tipveida glābšanas staciju izbūvi un uzstādīšanu. 
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Ziņojums par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

2023.gada budžetu 

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2023.gada Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldības budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības 

politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā 

mērā nosaka pašvaldības administrācijas rīcības plānu turpmākajam gadam.  

Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu 

politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem 

aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.  

Ievērojot, ka valdība tika apstiprināta tikai 2022.gada decembra sākumā, valsts 

2023.gadu uzsāks ar tehnisko budžetu, balstoties Likuma par budžeta un finanšu vadību 

15.pantā, kas tostarp nosaka, ka tehniskajā budžetā tiek apstiprinātas mērķdotācijas un 

dotācijas pašvaldībām, kā arī noteikti aizņēmumu un galvojumu limiti, pie tam, gan saņemt 

aizņēmumu, gan sniegt galvojumu ir iespējams tikai Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības finansētu projektu vai iepriekš uzsāktu investīciju projektu īstenošanai, 

līdz ar to jaunu investīciju projektu īstenošanas uzsākšana ar aizņēmuma piesaisti nav 

iespējama. Bez tam Finanšu ministrija ir sniegusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi 

un maksājumu pašvaldību izlīdzināšanas fondā aprēķinus 2023.gadam, kas ir iestrādāti 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetā.  

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot Pašvaldību likumu, Likumu par budžetu 

un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, kā arī citos normatīvajos aktos 

noteiktās prasības. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un 

saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem. 

2023.gada budžets tika sastādīts Budžeta plānošanas informācijas sistēmā, kurā 

finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas dokumentos, norādot Jūrmalas 

valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Rīcības plānā noteiktos 

uzdevumus un darbības, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgu piešķīrumu un 

efektīvu īstermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentu sasaisti. 

Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti 

iepriekš noteikto mērķu sasniegšanā. Ar mērķi efektivizēt administratīvos procesus, kas 

saistīti ar budžeta vadību, tadejādi sekmējot budžeta līdzekļu apguvi, tika saņemts 

priekšlikumus pašvaldības administrācijas izdevumus plānot, uzskaitīt un nodrošināt 

izdevumu kontroli augstākajā detalizācijas līmenī, taču pašvaldības budžetā tos apstiprināt 

budžeta izdevumu klasifikācijas koda otrajā zīmē, izņemot atlīdzību, kas ir apstiprināma 

budžeta izdevumu klasifikācijas pirmajā zīmē. Ievērojot iepriekš minēto, ir sagatavots 

2023.gada budžeta projekts. 

2023.gada budžeta projekta sagatavošanā tika noteiktas šādas prioritātes: 

• uzsākto investīciju projektu, tajā skaitā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

atbalstīto ar Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu, 

īstenošanas nodrošināšana; 

• citu uzņemto saistību nodrošināšana; 

• komunālo maksājumu nodrošināšana; 

• atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem; 

• pilsētas drošības un kārtības nodrošināšanas pilnveide; 
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• kultūras pasākumu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana. 

 

Paralēli, sastādot 2023.gada budžetu, tika strādāts pie tā, lai Jūrmalas iedzīvotājiem 

saglabātu esošos pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un sociālos 

pabalstus, t.sk.: 

• nodrošinātu bezmaksas sabiedrisko transportu visiem pašvaldības iedzīvotājiem; 

• nodrošinātu, ka Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem tiek piemērota 90% atlaide 

nekustamā īpašuma nodoklim par zemi; 

• nodrošinātu bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 

skolēniem, kas apmeklē pašvaldības izglītības iestādes; 

• nodrošinātu ar finanšu resursiem plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī; 

• nodrošinātu augstas kvalitātes kultūras pasākumu pieejamību plašai sabiedrības 

daļai; 

• nodrošinātu plaši pieejamu sporta pasākumu organizēšanu un kopumā sporta 

atbalstu. 
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KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI 

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, 

ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no 

naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 

iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu 

līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības un speciālās valsts budžeta dotācijas 

nodokļu politikas ietekmes kompensēšanai, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī 

budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem. 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetā tiek prognozēti konsolidētā 

budžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem 

99 637 049 euro apjomā jeb ar 1.4% samazinājumu pret 2022.gada budžeta ieņēmumu 

daļas precizēto plānu un 5.7 % samazinājumu pret gaidāmo izpildi, līdz ar to 2023.gadā 

pašvaldības prognozēto ieņēmumu samazinājums pret precizēto plānu sastāda 

1 864 776 euro, pret gaidāmo izpildi – 6 101 163  euro.  

Galvenie 2023.gada pašvaldības budžeta samazinājuma cēloņi (grafiskais 

salīdzinājums sniegts 10.attēlā) ir: 

• ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumiem kārtējā gadā par 

2 025 164 euro pret gaidāmo izpildi (1 974 836 euro palielinājums pret precizēto 

plānu); 

• 2023.gadā, atbilstoši Finanšu ministrijas novadītajām pašvaldību ieņēmumu 

prognozēm, speciālā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda netiek 

plānota – 2022.gadā dotācijas apmērs bija 3 788 010 euro; 

• ieņēmumos no valsts mērķdotācijām un dotācijām par 3 060 004 euro pret 

gaidāmo izpildi, jo mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai tiek plānotas budžeta gada 

astoņiem mēnešiem; 

• ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 

1 001 500 euro, tā kā 2022.gadā tika reorganizēta pašvaldības budžeta iestāde 

“Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti”” un tās sniegtos 

pakalpojumus no 2023.gada 1.janvāra sniegs pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”, kuras maksas 

pakalpojumu ieņēmumi, ievērojot ārējos normatīvos aktus, pašvaldības budžetā 

netiek plānoti. 
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 10.attēls

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus, galvenokārt, ietekmē tautsaimniecībā 

nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā 

minimuma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa 

režīms. Pašvaldībām no kopējās iekasētā iedzīvotāju nodokļa masas tiek atskaitīti tikai 

75% un 25% tiek novirzīti valstij, atskaitījumu proporcija ir noteikta 2022.gada līmenī, lai 

gan 2020.gadā un iepriekšējos gados tā bija 80% un 20%.  

Atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, 2023.gada pašvaldības budžetā ir plānoti 

ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 59 354 936 euro apmērā, samazinājums pret 

gaidāmo 2022.gada izpildi ir 3.3% jeb 2 025 164  euro. Samazinājums ir skaidrojams ar 

to, ka Finanšu ministrijas sniegtās prognozes ir vērtējamas kā ļoti piesardzīgas. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības 

pamatbudžetā – 2023.gadā 59.8%, 2022.gadā gaidāmā izpilde – 58.0%, 2021.gadā – 

60.7%, 2020.gadā – 58.5%. 

Ievērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa augsto īpatsvaru pamatbudžeta ieņēmumos, 

pašvaldības finansiālā darbība ir atkarīga no iedzīvotāju nodarbinātības un darba samaksas. 

Tas paaugstina pašvaldības budžeta atkarību no valsts politiķu lēmumiem iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa sadalē starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kā arī lēmumiem 

par speciālās valsts budžeta dotācijas piešķīruma apjomu. 

Atbilstoši Finanšu ministrijas paustajam, arī tehniskā budžeta laikā pašvaldības 

iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 24%, 

II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 26%.  
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2023.gadā prognozēti 9 140 000 euro 

apmērā, kas ir atbilstoši 2022.gada budžeta gaidāmajiem ieņēmumiem, savukārt pret 

2022.gada precizēto plānu palielinājums sastāda 236 387 euro. Palielinājums saistīts ar 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu, nodokļu parādu iekasēšanu u.c. 

Pašvaldība arī 2023.gadā ir saglabājusi iepriekš īstenoto nekustamā īpašuma nodokļa 

politiku valsts noteiktajā ietvarā, kas būtiski samazina Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju, 

kuri deklarējuši šeit dzīvesvietu, maksājumus. 

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.37 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” nosaka kārtību, kādā var 

saņemt nodokļa atvieglojumus, norādīts atvieglojuma apmērs un uzskaitītas nodokļu 

maksātāju kategorijas, kas var pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem, izpildot noteikumos 

noteiktos kritērijus. 

Fiziska persona- nekustamā īpašuma īpašnieks, kura pamata dzīves vieta deklarēta 

Jūrmalas administratīvajā teritorijā  pirmstaksācijas gadā (līdz 31.decembrim) automātiski 

saņem zemei atvieglojumu 90% apmērā.  

Lai pretendētu uz nodokļa atvieglojumiem par ēku, īpašuma īpašniekam jāiesniedz 

iesniegums par atbilstību konkrētai saistošo noteikumu kategorijai un īpašniekam jābūt 

deklarētam īpašumā vismaz divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas. Atvieglojumu 

50% - 90% apmērā par ēku var saņemt tādi nodokļa maksātāji, kā 

• zemes un ēku īpašnieki un īpašnieku mantinieki, kuriem nekustamais īpašums 

ir piederējis līdz 1940.gadam un vēlāk tika atjaunotas īpašuma tiesības, vai 

piešķirta kompensācijas zeme vai īpašnieks ir zemes labticīgais ieguvējs; 

• maznodrošināti un trūcīgi Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāji, kā arī I un II 

grupas invalīdi; 

• politiski represētas personas; 

• ģimenes, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni vecumā 

līdz 24.gadu vecumam; 

• ģimenes, kuras audzina aizbildniecībā esošu bērnu; 

• ģimenes, kurās aug bērns, kurš zaudējis apgādnieku vai uzturlīdzekļu piedziņa 

no apgādnieka nav iespējama. 

Nodokļa atvieglojumu gan zemei (70% - 90% apmērā), gan ēkai (50% - 90% apmērā) 

var saņemt arī nodokļa maksātājs, kurš nav deklarējies Jūrmalā, piemēram, par: 

• īpašumu, kuru nomā pašvaldības iestāde; 

• īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarību vai 

citas sociālās labklājības darbības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu interesēs Jūrmalā; 

• īpašumu, ja par visu īpašumu vai tā daļu ir noslēgts nomas vai īres līgums, 

kurā noteikts, ka nomnieks, daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs vai īrnieks 

maksā nekustamā īpašuma nodokli, un nomnieks vai īrnieks ir trūcīga, 

maznodrošināta vai politiski represēta persona; 

• īpašumā esošu ēku, kas iekļauta valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras 

pieminekļu sarakstā un ēka tiek uzturēta atbilstoši noteiktām prasībām; 

• īpašumu, kurš nodots bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei, ja 

pašvaldības iestāde to izmanto palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, piešķirot dzīvojamās telpas īres tiesības. 
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Juridiska personas, izpildot noteiktus kritērijus, arī var pretendēt uz nodokļa 

atvieglojumiem par ēku 25% - 50% apmērā un zemi 70% - 90% apmērā, ja: 

• īpašums, kas paredzēts saimnieciskās darbības veikšanai, ja izpildās noteiktie 

nosacījumi attiecībā uz darbinieku deklarēto dzīvesvietu un nodarbinātību. 

Noteiktie kritēriji dod iespēju atvieglojumus saņemt arī mazajiem 

uzņēmumiem 

• darbība saistīta ar kūrorta nozari (viesnīcu, kūrortviesnīcu, kūrorta 

rehabilitācijas centru un sanatoriju, kempingu, jaunatnes tūristu mītņu 

pakalpojumu sniegšana); 

• pirmstaksācijas gadā piesaistīto tūristu vai viesu skaits ir vismaz 50 000, 

īpašuma sastāvā ir ēka ar galveno lietošanas veidu saskaņā ar nekustamo 

īpašumu valsts reģistra datiem – ēkas plašizklaides pasākumiem (kods 1261) 

un izpildās noteiktie nodarbinātības kritēriji. 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti: 

• nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā ir būve, kas klasificēta kā vidi 

degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša; 

• nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā vai valdījumā ir būve, attiecībā uz kuru 

būvinspektors ir konstatējis patvaļīgas būvniecības faktu; 

• par nekustamo īpašumu, kurā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi 

(Administratīvās komisijas lēmums); 

• par nekustamo īpašumu, uz kura atrodas būve, kas tiek izmantota pirms tās 

nodošanas ekspluatācijā. 

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.29 “Par 

nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” nosaka, ka: 

• dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās 

darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas; 

• būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību 

apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju 

kategorijā piemēro nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk 

minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai 

būves kadastrālās vērtības. 

 

Būtisku pašvaldības budžeta daļu veido maksājumi no valsts budžeta un citu 

pašvaldību budžetiem, kā arī Eiropas Savienības fondu līdzekļi.  

Pašvaldība dotāciju un mērķdotāciju veidā 2023.gadā no valsts budžeta saņems 

12 066 182 euro.  

Pašvaldības budžetā ir ieplānotas šādas mērķdotācijas:  

• Pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem 7 376 908 euro;  

• Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam ir plānota 1 603 908 euro, bez 

pieauguma pret 2022.gadu; 

• Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem 1 271 298 euro; 

• Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II 

invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts 

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 761 262 euro; 

• Atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumiem 406 934 euro; 
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• Bērnu ēdināšanas izdevumu 1.,2.,3.,4. klasei segšanai 311 879 euro, valsts sedz 

tikai 50% jeb ne vairāk kā 1,075 euro par katru ēdienreizi no tās noteiktās vienas 

ēdienreizes maksas; 

• Mācību līdzekļu un mācību literatūras nodrošināšanai 100 520 euro; 

• Dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalas Vaivaru pamatskolā, 

Jūrmalas Pumpuru vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Podziņa”, 

pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis” 54 762 euro; 

• Valsts dotācijas pasažieru pārvadājumiem par tās noteiktajiem braukšanas maksas 

atvieglojumiem I un II grupas invalīdiem 50 000 euro; 

• Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 48 637 euro; šī valsts 

mērķdotācija tiks precizēta un sadalīta izglītības iestādēm atbilstoši Latvijas 

Nacionālā kultūras centra novadītajai informācijai; 

• Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku izdevumiem 42 139 euro; 

• Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 12 447 euro; 

• Brīvpusdienu nodrošināšanai Ukrainas bērniem 9 792 euro; 

• Pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu 

aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 7 200 euro 1 iemītniekam; 

• Valsts budžeta līdzfinansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta 

nodrošināšanai 7 115 euro; 

• Atbalsta sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām 

personām 1 381 euro, u.c. 

 

Lai sekmētu valsts mērķdotācijas apguvi atbilstoši piešķīruma mērķim, 2023.gada 

pašvaldības budžetā mērķdotācija pedagogu atlīdzībai ir iestrādāta 8 mēnešiem, atbilstoši 

Budžeta nodaļas veiktajiem aprēķiniem, ievērojot ārējos normatīvajos aktos doto 

metodiku. Jāpiezīmē, ka aprēķinos ir ņemtas vērā iepriekšējās pedagogu atlīdzības likmes, 

līdz ar to šī pozīcija būs precizējama pie kārtējiem budžeta grozījumiem.  

Bez tam 2023.gada budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem, citas ārvalstu 

finanšu palīdzības un valsts budžeta projektu īstenošanai saņems 7 436 608  euro. Lielāko 

īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda projekta „Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve 

un mežaparka labiekārtojums” ieņēmumi – 2 292 749 euro, projekta “Lielupes radīto 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi 

Dubultos – Majoros - Dzintaros” ieņēmumi - 1 788 761 euro un projekta “Infrastruktūras 

pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” ieņēmumi – 

1 207 510 euro. 

2023.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no soda naudām, ko uzliek pašvaldības par 

kopējo summu 1 632 918 euro, kas ir par 125 622 euro vairāk nekā 2022.gadā, t.sk. 

ieņēmumi no soda naudām par neatļautu iebraukšanu īpaša režīma zonā 2023.gadā ir 

plānoti  1 485 000 euro, kas ir par 118 704 euro vairāk nekā 2022.gada precizētais plāns. 

Savukārt ieņēmumi no nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā 

2023.gadā tiek plānoti 4 100 000 euro apmērā jeb par 1 180 961 euro vairāk nekā 

2022.gada izpilde. Pieaugums ir saistīts ar to, ka 2023.gada sākumā ir gaidāms Satrversmes 

tiesas spriedums, kas ar augstu varbūtību varētu būt pozitīvs pašvaldībai. 

Ar Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra lēmumu Nr.471 “Par atsavināšanai 

prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” noteiktie pašvaldības īpašumi ir iekļauti 

atsavināmo īpašumu sarakstā. Ievērojot iepriekšminēto lēmumu, kā arī nepieciešamību rast 
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finanšu avotus plānoto investīciju projektu īstenošanai, 2023.gadā ir paredzēts turpināt 

pašvaldības īpašumu, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju izpildei, atsavināšanas 

procesu, līdz ar to budžetā ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanas 3 356 069 euro apmērā, tajā skaitā: 

• Ieņēmumi ēku (dzīvokļu) un būvju atsavināšanas 508 258 euro; 

• Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas 2 747 560 euro; 

• Ieņēmumi no meža īpašuma (nocirsto koku) atsavināšanas 100 251 euro. 

Bez tam 2023.gada pašvaldības budžetā plānoti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

iznomāšanas 661 124 euro, kas ir par 127 774 euro vairāk nekā 2022.gada precizētais 

plāns, pieaugums tiek plānots no ieņēmumiem par tirdzniecības vietu nomu. 

Plānotais pašvaldības budžeta atlikums uz gada sākumu sastāda 17 627 433 euro, kas 

ir par 1 174 397 euro vairāk nekā atlikumsuz 2022.gada sākumu.  

Plānoti tiek aizņēmumi 24 900 410 euro apmērā, t.sk. izglītības iestāžu 

infrastruktūras atjaunošanai 9 280 622 euro, projektiem ar ES fondu piesaisti – 

14 352 118 euro. Bez tam tiek plānots aizņēmums ceļu un to kompleksu investīciju 

projektu īstenošanai  886 342 euro apmērā.  

 

Pašvaldības 2023.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota optimistiski, ņemot vērā 

valsts tehniskajā budžetā iestrādātās prognozes, tomēr ir liela neziņa attiecībā uz valsts 

budžetā 2023.gadam noteiktajām prognozēm, līdz ar to gada laikā varētu būt jāprecizē 

pašvaldības ieņēmumu prognozēs, t.sk. 2023.gada otrajā ceturksnī iedzīvotāju ienākuma 

nodoklī.  

 

 

 

KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI 

Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām, atdodamajiem 

kredītiem un ieguldījumiem pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2023.gadā 

sastāda 130 236 347 euro. Kopējais izdevumu daļas palielinājums pret 2022.gada 

precizēto plānu 127 696 608 euro ir 2 539 739 euro jeb 2%. 

Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir finansējums iestāžu uzturēšanas 

izdevumu segšanai, tajā skaitā komunālo pakalpojumu sadārdzinājuma segšanai, atlīdzības 

pieauguma nodrošināšanai, kā arī inflācijas rezultātā preču un pakalpojumu izmaksu 

nodrošināšanai, kas tiek segts no prognozējamā atlikuma uz 2023.gada sākumu. 
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projektu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī iestāžu uzturēšanas izdevumu pieaugumam, 

līdz ar to 2023.gada budžetā nav vērojami būtiski izdevumu palielinājumi jau uzsāktās 

aktivitātēs, kā arī prakstiski nav paredzēts finansējums jaunu aktivitāšu īstenošanai, 

izņemot, lai nodrošinātu pilsētas kārtību un drošību, kā arī kultūras pasākumu pieejamību. 

Sastādot 2023.gada budžetu, atalgojuma fonds pašvaldības darbinieku atlīdzībai, tajā 

skaitā prēmiju izmaksām, ir aprēķināts atbilstoši 2022.gada 21.oktobrī spēkā esošajiem 

darbinieku skaita sarakstiem. 2022.gada decembrī pašvaldības administrācijā tika uzsākts 

darbs pie darbinieku amata aprakstu pārskatīšanas ar mērķi precizēt noteiktajam amatam 

amata saimi un līmeni, rezultātā nosakot konkrētajam amatam darba algas likmi. Nobeidzot 

procesu, tiks sgatavots Jūrmala sdomes lēmums par darbinieku skaita saraksta 

apstiprināšanu un šī lēmuma izpildei 2023.gada budžetā ir paredzīti līdzekļi 3 254 600 

euro, tajā skaitā: 

• Minimālās algas pieauguma no 500 euro un 620 euro nodrošināšanai 672 132 

euro; 

• Pedagogu atlīdzības pieauguma nodrošināšanai atbilstoši 2022.gada 

20.decembrī pieņemtajam Jūrmalas domes lēmumam 463 982 euro. 

 

Pašvaldības budžeta iestādēs komunālo maksājumu apmaksai nepieciešamais 

finansējums ir aprēķināts, balstoties uz vidējo komunālo pakalpojumu patēriņu trīs gadu 

periodā, pielietojot prognozēto pakalpojuma tarifu. Komunālo pakalpojumu tarifa 

pieauguma nodrošināšanai papildus ir paredzēts finansējums 1 879 501 euro pret 

2022.gada precizēto plānu. 

 

2023.gada budžetā visām pašvaldības iestādēm finansējums pamatlīdzekļiem– 

datortehnikas iegādei tiek plānots Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes budžetā. 

2023.gadā pašvaldībā tiks īstenots vai pabeigts īstenot, saņemot noslēguma 

maksājumus, 31 projekts ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, 

projektu kopējām izmaksas 2023.gadā sastādot 23 925 514 euro. Paskaidrojuma raksta 

1.pielikumā redzamajā tabulā ir sniegta informācija par ES fondu un citas ārvalstu finanšu 

palīdzības finansētajiem projektiem, kuru īstenošana ir uzsākta iepriekšējos periodos un 

kuriem būs nepieciešamas finansējums arī 2023.gadā. 

Tālākā tekstā tiks dots pašvaldības budžeta izdevumu bez valsts mērķdotācijas 

pedagogu atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai (izdevumu apjomu neietekmē 

pašvaldības politiķu lēmumi), salīdzinājums pret 2022.gada precizēto budžetu (turpmāk – 

salīdzināmie izdevumi).  

 

Augstākais pašvaldības budžeta asignējumu pieaugums ir nozarei Atpūta, kultūra un 

reliģija, kuras kopējais finansējums, t.sk. salīdzināmie izdevumi, 2023.gadā sastāda 

26 992 137 euro. Salīdzinot ar 2022.gada precizēto plānu, izdevumu pieaugums ir 

5 471,9 tūkst. euro jeb 125.4%. Finansējums ar lielāko finanšu resursu ietilpību kārtējiem 

izdevumiem ir paredzēts šādiem mērķiem:  

• atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām 

453 500 euro jeb pieaugums sastāda 161 82 euro jeb 55.1%; 

• kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 1 944 654 euro jeb 

pieaugums sastāda 564 888 euro jeb 40.9 %, tajā skaitā finansējums Vispārējiem 
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latviešu Dziesmu un Deju svētkiem 159 626 euro, tajā skaitā no pamatbudžeta 

117 487 euro un valsts budžeta mērķdotācijas 42 139 euro. 

• sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu 

atbalstam 583 746 euro; 

 

Budžeta asignējumu pieauguma galvenais iemesls ir finansējuma nodrošinājums 

investīcijām šajā nozarē ar ES fondu piesaisti: 

• Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūvei un meža parka labiekārtojumam 

Ķemeros 9 743 675 euro; 

• Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka 

labiekārtojumam Ķemeros 6 278 263 euro; 

• Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 527 291 euro. 

 

Citu ar atpūtu un sportu saistītu infrastruktūras objektu uzlabošanā plānots ieguldīt 

528 112 euro. 

 

Otrs būtiskākais pieaugums ir nozarē “Vides aizsardzības pasākumi”. Šajā nozarē tiek 

plānoti izdevumi pilsētas ielu, ceļu un trotuāru tīrīšanai, parku, zālāju iekšpagalmu 

kopšanai un tīrīšanai, sabiedrisko tualešu nodrošināšanai un tamlīdzīgi. 2023.gada budžetā 

šo izdevumu veikšanai kopējais finansējums sastāda 6 216 959 euro jeb pieaugums pret 

2022.gada precizēto plānu sastāda 921.4 tūkst. euro. Pieauguma galvenais iemesls ir 

pakalpojumu izmaksu sadārdzinājums. 

 

Trešais būtiskākais pieaugums 2023.gada budžetā ir nozarē “Sabiedriskā kārtība un 

drošība”, paredzēts finansējums 3 555 462 euro apmērā, izdevumu pieaugums pret 

precizēto 2022.gada plānu ir 843.1 tūkst. euro jeb 31.1%.  

Pieaugums pamatā saistīts ar atlīdzības izmaksām nepieciešamā finansējuma 

pieaugumu (precizējot 2022.gada budžetu, atlīdzībai tika samazināti 350 197 euro), 

pamatlīdzekļu un inventāra atjaunošanu Jūrmalas pašvaldības policijā. Bez tam 2023.gada 

budžetā ir iekļauts finansējums Jūrmalas pašvaldības policijas specializēta video kontroles 

punkta izveidei 39 325 euro apmērā, glābšanas staciju būvdarbu realizācijai 100 000 euro 

apmērā, kā arī ēkas policijas vajadzībām Smilšu ielā 7, Jūrmalā projektēšanai 70 000 euro. 

 

Nozarei “Ekonomiskā darbība” – pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras 

uzlabošana, sabiedriskā transporta nodrošināšana, pilsētas attīstības un mārketinga 

aktivitātes, kā arī citi pašvaldības ekonomisko attīstību veicinoši pasākumi. Nozares 

kopējais finansējums 2023.gadā sastādīs 15 350 949 euro, t.sk. salīdzināmie izdevumi 

14 219 900 euro. Salīdzināmo izdevumu samazinājums pret 2022.gadu sastāda 

2 511. 4 tūkst euro. 

Līdzekļi paredzēti: 

• Ielu, ceļu infrastruktūras uzturēšanai bez Investīciju plānā paredzētām aktivitātēm 

1 080 660 euro; 

• Sabiedriskā transporta nodrošināšanas pasākumiem 2 000 000 euro; 

• IKT sistēmu un informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam 1 066 662 euro; 

• Pilsētas attīstību veicinošiem pasākumiem 544 679 euro; 

• Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumiem 167 000 euro; 
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Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumiem 123 265 euro. 

 

Paredzēti līdzekļi šādām apjomīgākajām investīcijām šajā nozarē: 

• Investīcijām ielu, ceļu infrastruktūras atjaunošanā 2023.gadā sastāda 

2 243 013 euro, kas ir par 4 578 249 euro mazāk kā 2022.gadā; 

• Projektam “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no 

Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” 516 609 euro; 

• Projektam “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 

novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros 3 266 163 euro. 

 

Sociālās aizsardzības nozarē 2023.gada pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 

13 886 266 euro jeb pieaugums ir 1 357.8 tūkst. euro jeb pieaugums ir 10.8%. 

2023.gadā būtisks finansējums paredzēts mājokļa atbalstam 720 535 euro, 

pieaugums salīdzinājumā ar 2022.gadu ir 403 099 euro, tā iemesls ir Energoresursu 

atbalsta likumā noteiktā koeficienta palielinājums pārtikas daļai GMI apmērā un komunālo 

maksājumu pieaugums. 

Pabalstu izmaksai un sociālās palīdzības un aizsardzības nodrošināšanai kopumā 

pašvaldības budžetā paredzētais finansējums sastāda 6 453 000 euro, t.sk. ir ietverti šādi 

pasākumi: 

• Atbalsta sniegšana gados veciem cilvēkiem 1 471 900 euro;  

• Atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem 1 328 363 euro, t.sk. 2023.gadā 

pašvaldība turpinās maksāt pabalstu jaundzimušā aprūpei – 500 euro, kopumā tas 

no pašvaldības budžeta prasīs 300 000 euro. Vadoties no iepriekšējās pieredzes, 

plānots, ka pabalstu saņems 600 personas, un pabalstu bērniem un izglītojamajiem 

mācību procesa atbalstam, kopumā 835 000 euro; 

• Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām 189 472 euro; 

• Pārējiem sociālās aizsardzības pasākumiem 277 636 euro, t.sk. 2023.gadā 

pašvaldība turpinās maksāt pabalstu politiski represētām personām – 72 euro 

mēnesī, kopumā tas no pašvaldības budžeta prasīs 258 336 euro. Vadoties no 

iepriekšējās pieredzes, plānots, ka pabalstu saņems 299 personas; 

• Mājas aprūpes un pavadoņa pakalpojums 420 464 euro; 

• Nakts patversmes pakalpojums 233 440 euro; 

• Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana 67 941 euro. 

 

2023.gada budžetā Izglītības nozares izdevumiem ir augstākais īpatsvars kopējos 

izdevumos un tas sastāda 31.4%, nozares finansējums 2023.gadā ir 41 252 113 euro, t.sk. 

salīdzināmie izdevumi 33 347 787 euro. Salīdzinot ar 2022.gada plānu, ir vērojams 

palielinājums salīdzināmajiem izdevumiem par 1 688 tūkst. euro. 

Paredzēti līdzekļi: 

• Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumiem 544 810 euro, t.sk.: 

o Pirmsskolas pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē 

346 658  euro; 

o Karjeras izglītības pakalpojumu nodrošināšanai (ārpus ES finansētā projekta) 

75 600 euro; 

o Pedagogu un izglītojamo apbalvošanas nodrošināšanai 46 565 euro; 

o Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumiem 75 987 euro; 
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• Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, mācību līdzekļu iegādei 

ievērojot finansējuma piešķiršanā vienlīdzības principu 322 491 euro: 

o Pirmsskolas izglītības iestādēs 36 euro, kopējā summā 72 660 euro; 

o Vispārējās izglītības iestādēs 57 euro, kopējā summā 249 831 euro. 

 

Bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai visās pirmsskolas un vispārējās izglītības 

iestādēs paredzēts finansējums 2 952 103 euro apmērā, tajā skaitā brīvpusdienu 

nodrošināšanai 2 285 698 euro, tajā skaitā mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 

321 671 euro un pamatbudžets 1 964 027 euro. 

 

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, kas īsteno sporta programmas, izglītojamo 

dalībai sacensībās, sporta tērpu iegādei, treniņprocesa nodrošināšanai un materiāltehniskās 

bāzes uzlabošanai 372 015 euro, t.sk. “Jūrmalas Futbola skolai” profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmai futbolā 137 842 euro. 

 

Paredzēti līdzekļi šādām apjomīgākajām investīcijām 12 063 949 euro šajā nozarē: 

• Ar ES fondu un citu ārējo finanšu avotu piesaisti - projekta “Jūrmalas pilsētas 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai 

(Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēka Raiņa ielā 55, Jūrmalā) 1 311 731 euro; 

• Tikai pašvaldības budžeta finansētajiem projektiem 10 752 218 euro: 

o Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve 7 846 174 euro; 

o Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pārbūve 2 906 044 euro;  

o pašvaldības izglītības iestāžu atjaunošanai 139 875 euro. 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi 2023.gadā 7 915 277 euro. 

Finansējuma pieaugums šajā nozarē sastāda 449 956 euro. Nelieli samazinājumi ir 

vērojami prakstiski visās budžeta programmās, taču pieaugums ir izdevumos, kas saistīti 

ar pašvaldības īpašumu, kas nav nodoti kādai institūcijai valdījumā, apsaimniekošanu – 

komunālo izdevumu segšanu. Būtisks pieaugums apropriācijas apjomā ir SIA “Jūrmalas 

gaisma”, kas skaidrojams ar elektroenerģijas tarifa pieaugumu un atlīdzības pieaugumu 

kapitālsabiedrības darbiniekiem.  

 

2023.gadā iemaksas Pašvaldību Izlīdzināšanas fondā pret 2022.gadu ir samazinājušās 

– Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības donormaksājumi sastādīs 8 942 824 euro, kas ir par 

3 837 353 euro mazāk kā 2022.gadā.  

 

Jūrmalas pašvaldības saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem, ietverot plānojamās 

kredītsaistības 2023.gadam bez Jūrmalas stadiona “Sloka” atjaunošanai nepieciešamā 

aizņēmuma, kā arī bez turpmākajos gados plānotajām saistībām, kas Investīciju plānā 

2024.gadam indikatīvi norādītas 12 297.39 tūkst. euro apmērā, kas jāsedz tiešā veidā no 

budžeta, 2023.gadā sastāda 11 016 121 euro, t.sk. iepriekšējos periodos ņemto aizņēmumu 

atmaksai ir paredzēts finansējums 7 198 496 euro, kas ir par 1 426 106 euro vairāk nekā 

2022.gadā plānotais apjoms, kā arī ir finansējums uzņemto ilgtermiņa saistību segšanai 

1 578 644 euro. Uzņemto ilgtermiņa saistību uzskaitē 2023.gadā ir norādītas saistības 

2 064 294 euro apmērā. Starpība starp uzskaites datiem un 2023.gada budžetā iestrādāto 

finansējumu ilgtermiņa saistību segšanai ir 485 650 euro, kas skaidrojums ar to, ka 
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sākotnēji pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” būvniecības darbus bija plānots pabeigt 

2023.gadā un arī veikt norēķinus, taču ir precizēts būvniecības darbu prognozējamais 

kalendārais grafiks un beigu termiņš ir 2024.gads, taču vienošanās par termiņa 

pagarinājumu un izmaksu pārcelšanu nav noslēgta. Atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem, veikt izmaiņas ilgtermiņa saistību uzskaitē ir tiesības tikai pēc līguma grozījumu 

noslēgšanas. 

Kopējais pašvaldības aizņēmumu portfelis sastāda 63 086 885 euro. Kredītprocentu 

maksājumu veikšanai 2023.gadā ir ieplānots finansējums 1 170 931 euro apmērā, kas ir 

par 960 246 euro vairāk nekā 2022.gada precizētais plāns. 

Kopējais pašvaldības saistību apjoms kopā ar plānojamām kredītsaistībām sastāda 

14.93%, t.sk. uzņemtās saistības – 14.7% pret vērtētajiem ieņēmumiem.  

 

Kopumā 2023.gada Jūrmalas valstspilsētas budžets ir vērsts, lai: 

• Saglabātu iespēju noturēt nekustamā īpašuma nodokļa sloga ievērojamo 

samazinājumu pašvaldības iedzīvotājiem; 

• Nodrošinātu uzsākto investīciju projektu, tajā skaitā Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras atbalstīto ar Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības 

finansējumu, īstenošanas turpināšanu; 

• Nodrošinātu finansējumu atlīdzības palielinājumam un komunālo izmaksu 

segšanai, kā arī inflācijas radītās ietekmes uz institūciju izdevumiem mazināšanu; 

• Stiprinātu sabiedrisko kārtību un drošību, paaugstinātu kultūras pasākumu 

pieejamību. 

 

2023.gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu 

nodrošinošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Jūrmalas ekonomiskajai 

attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, t.sk. turpinot šī plānošanas 

perioda ES fondu apguvi. 

 

Priekšsēdētāja (paraksts*) R. Sproģe 
 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


