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I Vispārējs raksturojums
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
NodokĜu maksātāja reăistrācijas numurs
un datums
Finanšu gads
Jūrmalas pilsētas domes locekĜi
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs
Finanšu pārvaldes vadītāja
Galvenā grāmatvede
Zvērināta revidente
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits

Jūrmalas pilsētas dome
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
90000056357
1996.gada 13.marts
01.01.2007.-31.12.2007.
15 deputāti
Raimonds Munkevics
Andra Tukāne
Ināra KundziĦa
SIA „Revidents un grāmatvedis”
Sandras Vilcānes personā
100 km2
55773

Pašvaldības tiesības un funkcijas
Atbilstīgi 1994.gada 24.maijā pieĦemtajam likumam „Par pašvaldībām” pilsētas
pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoĦu vēlētas pārstāvniecības - domes - un tās
izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī
šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības tiesības un funkcijas ir noteiktas šī likuma 14. un 15.pantā.
Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:
1) veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus,
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekĜus kapitālsabiedrībās;
2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
3) ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokĜu likmēm un
atbrīvošanu no nodokĜu maksāšanas;
4) iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs;
5) saĦemt informāciju no valsts iestādēm.
Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:
1) izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu,
nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma
administratīvo pārraudzību;
2) izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu;
3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;
4) iekasēt nodokĜus un nodevas;
5) atbilstīgi paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā iekĜautos
projektus;
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6) atbilstīgi apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot
pašvaldības finanšu līdzekĜus;
7) sniegt Ministru kabinetam un ministriem informāciju jautājumos, kas saistīti ar
attiecīgās pašvaldības darbību;
8) uzkrāt, izmantot un saglabāt līdz nodošanai valsts arhīvā dokumentus, kas
radušies pašvaldību darbībā.
Savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības
izdod saistošus noteikumus.
Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeĦu savākšana, novadīšana
un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceĜu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaĜo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeĦi, ja
likumos nav noteikts citādi;
4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.);
5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekĜu saglabāšanai u.c.);
6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu;
7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ăimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco Ĝaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreĦu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana
ar naktsmītni u.c.);
8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko
tiesību un interešu aizsardzību;
9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokĜa jautājumu risināšanā;
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu;
11) izsniegt atĜaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;
13) saskaĦā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību;
14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;
15) veikt civilstāvokĜa aktu reăistrāciju;
16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziĦas;
17) organizēt tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veikt nepieciešamos pasākumus domes
(padomes) vēlēšanās;
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18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;
20) nodrošināt pašvaldības pārstāvību reăionālajā slimokasē;
21) organizēt pedagoăisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;
22) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
23) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Domes darbība
No 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim notikušas 24 domes sēdes (tajā skaitā,
2 ārkārtas domes sēdes), pieĦemti 1 154 lēmumi, 10 nolikumi, 80 saistošie noteikumi,
1 instrukcija, 1 ieteikums.
SaskaĦā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” darbojās 6 komitejas: attīstības
jautājumu komiteja, finanšu komiteja, kultūras, reliăijas un sporta komiteja, labklājības
un izglītības jautājumu komiteja, transporta un komunālo lietu komiteja, vides
aizsardzības komiteja.
SaskaĦā ar jauno Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumu (saistošie noteikumi
Nr.21, stājās spēkā 2007.gada 1.augustā) darbojās 4 komitejas: finanšu komiteja,
transporta un komunālo lietu komiteja, attīstības un vides jautājumu komiteja, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
Tabula. Pārskats par komiteju darbu 2007.gadā
Komiteju darbs

Notikušo
sēžu skaits
Attīstības jautājumu komiteja (līdz 2007.gada 1.augustam)
7
Attīstības un vides jautājumu komiteja (no 2007.gada 1.augusta)
7
Finanšu komiteja
11
Kultūras, reliăijas un sporta komiteja (līdz 2007.gada 1.augustam)
5
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (no 2007.gada
6
1.augusta)
Labklājības un izglītības jautājumu komiteja (līdz 2007.gada
12
1.augustam)
Transporta un komunālo lietu komiteja
10
Vides aizsardzības komiteja (līdz 2007.gada 1.augustam)
9

Izskatīto
jautājumu
skaits
168
175
84
15
27
40
27
191

Balstoties uz 2006.gada 13.jūnija sadarbības līgumu starp Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Jūrmalas pilsētas domi, 2007.gadā tika
veikta DocLogix lietvedības informācijas sistēmas ieviešana Jūrmalas pilsētas domē.
Lietvedības sistēma nodrošina domes dokumentu reăistrāciju, apriti un uzdevumu
kontroli. Sistēma paredzēta gan domes vienotajiem lietvedības reăistriem, gan
struktūrvienību lietvedības reăistriem. Tajā iekĜauts modulis, kas nodrošina arī
elektronisko dokumentu uzskaiti un šo dokumentu apriti Jūrmalas pilsētas domē, kā arī
elektroniskā paraksta derīguma pārbaudi.
Jūrmalā darbojās divi apmeklētāju apkalpošanas centri – Kauguros RaiĦa ielā 110
un Jūrmalas pilsētas domē Jomas 1/5. Trešais Apmeklētāju apkalpošanas centrs, kas
atrodas Būvvaldē, Edinburgas prospektā 75, atvērts 2008.gada sākumā. Apmeklētāju
apkalpošanas centri sniedz apmeklētājiem informāciju un konsultācijas:
6

- par domes struktūrvienību kompetenci;
- pašvaldības iestāžu un uzĦēmumu sniedzamajiem pakalpojumiem, pieĦemšanas
laiku;
- par pilsētas domē pieĦemtajiem saistošajiem noteikumiem, lēmumiem.
Apmeklētāju apkalpošanas centri arī pieĦem un vienotā datorizētā datu bāzē reăistrē
iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, kā arī no valsts iestādēm un dažādiem
uzĦēmumiem domei adresētās vēstules.
Jūrmalas pilsētas domes struktūra attēlota tālāk ievietotajās shēmās.
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Shēma. Jūrmalas pilsētas domes struktūra līdz 2007.gada 1.augustam
Apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.13 (protokols Nr.17, 18.punkts)
Administratīvā

Būvju tehniskā stāvokĜa
novērtēšanas
Iedzīvotāju integrācijas
jautājumu

Attīstības jautājumu

Iedzīvotāju

Ārkārtējo situāciju

Finanšu

Izglītības

Kultūras, reliăijas un sporta

Jaunatnes lietu

Bērnu tiesību
aizsardzības
Budžeta

Īres un komunālo
pakalpojumu maksas
parādu

Labklājības un izglītības

Kultūras

DzīvokĜu

Jūrmalas pilsētas vēlēšanu

Transporta un komunālo lietu

UzĦēmēju

Drošības un kārtības

Koku ciršanas

Vides aizsardzības

Veselības aprūpes
plānošanas

Nekustamā īpašuma
iznomāšanas un
izīrēšanas

KOMITEJAS

KONSULTATĪVĀS
PADOMES

Namīpašuma
denacionalizācijas
Zemes
KOMISIJAS

Bilanču

Pašvaldības
iepirkumu komisiju
pašvaldības
iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts
konkurss vai sarunu
procedūra
Privatizācijas
Rakšanas atĜauju
izsniegšanas
Sociālās palīdzības
UzĦēmējdarbības
licencēšanas un
individuālā darba

DOME
Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja 1.vietnieks

Priekšsēdētāja
vietnieks

Izpilddirektors

Izpilddirektora
vietnieks
PSIA „Jūrmalas kapi”

SIA „Jūrmalas gaisma”

Administratīvās
komisijas atbildīgā
sekretāre
Finanšu pārvalde

Ekonomikas un attīstības
nodaĜa

BāriĦtiesa

Būvvalde

Labklājības pārvalde

Dzīvojamo māju
privatizācijas
komisija

SIA „Jūrmalas ūdens”

Juridiskā pārvalde

Tūrisma un ārējo sakaru
nodaĜa
Kultūras un sporta nodaĜa

SIA „Jūrmalas siltums”

Administratīvā pārvalde

Bibliotēku apvienība

Alternatīvā skola

SIA „Jūrmalas
namsaimnieks”
PSIA „Jūrmalas ātrā
palīdzība”
PSIA „Slokas slimnīca”

Revīzijas nodaĜa

Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas 1.ăimnāzija

Sabiedrisko attiecību
nodaĜa
Lielupes ostas pārvalde

Bulduru kultūras nams

Jaundubultu vidusskola

Kauguru kultūras nams

Kauguru vidusskola

Pašvaldības policija

Majoru kultūras nams

Lielupes vidusskola

Jūrmalas teātris

Mežmalas vidusskola

SIA „Dzintaru
koncertzāle”
PSIA „Kauguru
Veselības centrs”
PSIA „Bulduru slimnīca”

Izglītības pārvalde

Pumpuru vidusskola

PSIA „Jūrmalas attīstības
projekti”
SIA „AAS „Piejūra””

Jūrmalas vakara
vidusskola
Majoru pamatskola

SIA „Dubultu šėelda”

Slokas pamatskola

SIA „Jūrmalas televīzijas
sabiedrība”
SIA „Sportrehs”

Vaivaru pamatskola

SIA „Viduslatvijas
slimokase”

Sākumskola „Atvase”
Sākumskola
„Taurenītis”
Jūrmalas mākslas skola
Jūrmalas mūzikas
vidusskola
Peldēšanas skola
Zaigas JansonesIvanovas tenisa skola
Jūrmalas pilsētas
valodu centrs
Bērnu nams „Sprīdītis”
PA „Sociālās aprūpes
centrs”

Dzimtsarakstu
nodaĜa
Informātikas
pārvalde
Labiekārtošanas un
apsaimniekošanas
pārvalde
Pašvaldības īpašumu
pārvalde
Vides aizsardzības
nodaĜa

Shēma. Jūrmalas pilsētas domes struktūra pēc 2007.gada 1.augusta
Apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 (protokols Nr.14, 40.punkts)
Administratīvā

Būvju tehniskā stāvokĜa
novērtēšanas
Iedzīvotāju integrācijas
jautājumu

Attīstības un
vides jautājumu

Iedzīvotāju

Civilās aizsardzības

Finanšu

Izglītības

Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu

Jaunatnes lietu

Bērnu tiesību
aizsardzības
Budžeta

Īres un komunālo
pakalpojumu maksas
parādu

Kultūras

DzīvokĜu

Jūrmalas pilsētas vēlēšanu

Transporta un
komunālo lietu

UzĦēmēju

Nekustamā īpašuma
iznomāšanas un
izīrēšanas

Koku ciršanas

KOMITEJAS

Bilanču

Veselības aprūpes
plānošanas
KONSULTATĪVĀS
PADOMES

Namīpašuma
denacionalizācijas
Zemes
KOMISIJAS

Pašvaldības
iepirkumu komisiju
pašvaldības
iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts
konkurss vai sarunu
procedūra
Privatizācijas
Rakšanas atĜauju
izsniegšanas
Sociālās palīdzības
UzĦēmējdarbības
licencēšanas un
individuālā darba

DOME
Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja 1.vietnieks

PSIA „Jūrmalas kapi”
SIA „Jūrmalas gaisma”

Administratīvās
komisijas atbildīgā
sekretāre
Finanšu pārvalde

Priekšsēdētāja
vietnieks

Izpilddirektors

Ekonomikas un attīstības
nodaĜa

BāriĦtiesa

Būvvalde

PA „Sociālās aprūpes
centrs”
Labklājības pārvalde

Dzīvojamo māju
privatizācijas
komisija
Dzimtsarakstu
nodaĜa
Informātikas
pārvalde
Labiekārtošanas un
apsaimniekošanas
pārvalde

SIA „Jūrmalas ūdens”

Juridiskā pārvalde

Tūrisma un ārējo sakaru
nodaĜa
Kultūras un sporta nodaĜa

SIA „Jūrmalas siltums”

Administratīvā pārvalde

Bibliotēku apvienība

Izglītības pārvalde

SIA „Jūrmalas
namsaimnieks”
PSIA „Jūrmalas ātrā
palīdzība”
PSIA „Slokas slimnīca”

Revīzijas nodaĜa

Jūrmalas pilsētas muzejs

Alternatīvā skola

Sabiedrisko attiecību
nodaĜa
Lielupes ostas pārvalde

Bulduru kultūras nams

Jūrmalas 1.ăimnāzija

Kauguru kultūras nams

Jaundubultu vidusskola

Pašvaldības policija

Majoru kultūras nams

Kauguru vidusskola

Jūrmalas teātris

Lielupes vidusskola

SIA „Dzintaru
koncertzāle”
PSIA „Kauguru veselības
centrs”
SIA „Jūrmalas slimnīca”
PSIA „Jūrmalas attīstības
projekti”
SIA „AAS „Piejūra””
SIA „Dubultu šėelda”
SIA „Jūrmalas televīzijas
sabiedrība”
SIA „Sportrehs”
SIA „Viduslatvijas
slimokase”

Pašvaldības īpašumu
pārvalde
Vides aizsardzības
nodaĜa

Mežmalas vidusskola
Pumpuru vidusskola
Jūrmalas vakara
vidusskola
Majoru pamatskola
Slokas pamatskola
Vaivaru pamatskola
Sākumskola „Atvase”
Sākumskola
„Taurenītis”
Jūrmalas mākslas skola
Jūrmalas mūzikas
vidusskola
Peldēšanas skola
Zaigas JansonesIvanovas tenisa skola
Jūrmalas pilsētas
valodu centrs
Bērnu nams „Sprīdītis”
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Pašvaldības lietvedībā 2007.gadā reăistrēti 11 860 iesniegumi, neskaitot
iesniegumus, kas saĦemti tieši struktūrvienībās. Izsūtīti 9 594 dokumenti un izsniegtas
2 462 izziĦas.
Radīti apstākĜi, lai domes sēdes varētu notikt datorizēti un lēmumu pieĦemšanā
ieviestu elektronisko balsošanu.
Iedzīvotāju informēšanai par Jūrmalas pilsētas domes aktualitātēm tika izmantotas
publikācijas laikrakstā „Jūrmalas ZiĦas” gan latviešu, gan krievu valodā. Pateicoties
pašvaldības finansiālajai līdzdalībai, laikrakstu jūrmalnieki saĦem bez maksas vairāk
nekā 150 izplatīšanas punktos visā pilsētā, tāpēc informācija par pašvaldības darbu
pieejama ikvienam neatkarīgi no finansiālā stāvokĜa.
Labklājības pārvaldē un visās pašvaldības bibliotēkās ir informatīvi stendi, kuros
var ievietot iedzīvotājiem aktuālo informāciju.
Labi apmeklēta ir pilsētas interneta mājas lapa www.jurmala.lv, kurā regulāri tiek
atjaunināta informācija, kā arī ievietoti sludinājumi un paziĦojumi.
Domes ēkā pirms domes un komiteju sēdēm atbilstīgi likumiem publiski bija
pieejama informācija par sēžu darba kārtību. Par sēdēm regulāri tika informēti
plašsaziĦas līdzekĜi.
Saikni ar iedzīvotājiem nodrošināja komisijas un konsultatīvās padomes.
Par tradīciju ir kĜuvis organizēt sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas
konkursu, lai veicinātu sociālo, etnisko un pilsonisko integrāciju. 2007.gadā konkurss
notika divas reizes, tika saĦemti 37 projekti, atbalstīti 27 projekti par kopējo summu
Ls 20 000. Par prioritāti konkursā tika izvirzīts atbalsts nevalstiskajām organizācijām.
Iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieĦemšanā veicināja arī daudzo detālplānojumu,
dažādu attīstības projektu un Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēăijas 2007.2018.gadam sabiedriskā apspriešana, kā arī darbs pie Jūrmalas Attīstības plāna
(ăenerālplāna) grozījumiem, Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēăijas
un jaunā Jūrmalas Attīstības plāna izstrādes.

II Ekonomiskā un sociālā situācija
Vispārīgs raksturojums
SaskaĦā ar spēkā esošo Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēăijas
2005.-2018.gadam 1.redakciju pilsētas attīstības mērėi ir:
• dzīves kvalitātes līmeĦa paaugstināšana pilsētā;
• cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana;
• vietējās uzĦēmējdarbības veicināšana;
• Jūrmalas pilsētas kā tūrisma galamērėa attīstība.
Tādējādi kĜūst iespējams veicināt pilsētas ekonomisko patstāvību, uzlabot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, cilvēkresursu attīstību un tūristu piesaisti pilsētai.
Jūrmalas pilsētas dome 2004.gada 3.novembrī ar lēmumu Nr.740 apstiprināja
Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēăijas 2005.–2018.gadam
1.redakciju. Laikā no 2005.gada līdz 2007.gada sākumam norisinājās aktīvs darbs pie
Stratēăijas pilnveidošanas un precizēšanas, kā arī vairāku nozaru apakšprogrammu
izstrādes. Jūrmalas Attīstības stratēăija 2007.gada 1.ceturksnī tika skatīta darba grupā,
kurā piedalījās Jūrmalas iedzīvotāju pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un uzĦēmēju
biedrības, eksperti un pašvaldības darbinieki. 2007.gada aprīlī tika uzsākta Jūrmalas
Attīstības stratēăijas 2007.-2020.gadam izskatīšana Jūrmalas pilsētas domes komitejās,
un tās gala redakciju plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai 2008.gada pavasarī.
Attīstības stratēăija būs instruments pilsētas ilgtspējīgas attīstības plānošanai un
vienotu prioritāšu noteikšanai nākotnē, kā arī pamats jauna pilsētas teritoriālās attīstības
plāna izstrādei. Savukārt Attīstības stratēăijā iekĜautās nozaru attīstības programmas Ĝaus
plānot un ieviest nepieciešamās izmaiĦas katrā nozarē atsevišėi.
No 2006.gada rudens līdz 2007.gada rudenim tika izstrādāta Jūrmalas pilsētas
tūrisma attīstības stratēăija 2007.-2018.gadam, izskatīta domes komitejās, tūrisma
uzĦēmēju sanāksmēs, Jūrmalas uzĦēmēju konsultatīvajā padomē un Jūrmalas iedzīvotāju
konsultatīvajā sanāksmē, atzinumi saĦemti no atbildīgajām valsts institūcijām un
nevalstiskajām organizācijām, kā arī veikts ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums.
2007.gada rudenī līdz 2008.gada sākumam notika Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības
stratēăijas 2007.-2018.gadam un ietekmes uz vidi sabiedriskā apspriešana. 2008.gada
14.februārī Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēăija 2007.-2018.gadam tika
apstiprināta Jūrmalas pilsētas domē.
2007.gada rudenī tika sākta vēl divu nozaru attīstības programmu izstrāde Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēăija 2008.-2020.gadam un
Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēăija 2008.-2020.gadam.
Iedzīvotāji
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Jūrmalas pilsētā pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) datiem 2007.gada sākumā bija 55 562, kas ir par 40 cilvēkiem mazāk
nekā 2006.gada sākumā. Savukārt 2007.gada beigās Jūrmalas iedzīvotāju skaits
palielinājies, sasniedzot 55 773 iedzīvotājus.
Detalizēta informācija par iedzīvotāju skaitu Jūrmalas pilsētā apkopota tālāk
ievietotajā tabulā un grafikā:
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Tabula. Demogrāfijas radītāji Jūrmalas pilsētā
(CSP un PMLP dati)
Gads

Iedzīvotāji
perioda
sākumā

2000
2001
2002
2003
2004
2005

55 673
55 712
55 328
55 156
55 452
55 603

24 836
24 830
24 678
24 661
24 915
25 004

2006
2007

55 602

25 100
25 159

55 562

Dabiskais
piegums

Migrācijas
saldo

Demogrāfiskā
slodze uz
1000 iedz.

30 837
30 882
30 650
30 495
30 537
30 599

-322
-431
-361
-295
-343
-299

361
47
189
591
494
298

682
639
627
585
576
533

30 502
30 403

-179
-117

117
474

531

Tai skaitā
Sievietes
Vīrieši

Vienlaikus jāĦem vērā tas, ka Latvijas Republikas kopējais iedzīvotāju skaits
2007.gadā samazinājās par 10 411 cilvēkiem (2006.gadā samazinājums par 13 300), un
iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums valstī kopumā bija negatīvs. No tā redzams, ka
Jūrmalas pilsētas rādītāji salīdzinājumā ar pārējo Latvijas teritoriju ir samērā labi un
pamazām uzlabojas, tuvojoties pozitīvam dabiskajam pieaugumam.
Grafiks. Iedzīvotāju skaits Jūrmalas pilsētā gada sākumā (CSP dati)
55 800
55 700
55 600
55 500
55 400
55 300
55 200
55 100
55 000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Jūrmalas stabilo iedzīvotāju skaitu pēdējos gados nodrošina nevis dabiskais
pieaugums (kas vidēji ir mīnus 150-400 iedzīvotāji gadā), bet gan iedzīvotāju pozitīvais
migrācijas saldo. Pilsētā jau desmit gadu garumā vērojams pozitīvs migrācijas saldo, kas
2005.gadā sasniedza 298 cilvēkus, 2006.gadā – 117 cilvēkus, bet 2007.gadā – 474.
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2007.gadā sasniegts ievērojams migrācijas saldo palielinājums. Var secināt, ka
stabils pozitīvs migrācijas saldo pēdējo 10 gadu laikā netieši liecina par to, ka Jūrmalu
daudzi Latvijas iedzīvotāji novērtē kā Ĝoti pievilcīgu dzīves vietu.
Nodarbinātība
Pēc Nodarbinātības valsts aăentūras (NVA) datiem vidējais bezdarba līmenis
Jūrmalas pilsētā 2007.gada sākumā bija 5,3%, savukārt 2007.gada beigās vairs tikai 4,8%
2007.gada sākumā NVA Jūrmalas filiālē bija reăistrēti 1 432 bezdarbnieki, savukārt gada
beigās 1 314. 2007.gadā vidēji vislielākais bezdarbnieku īpatsvars bija ar vispārējo vidējo
izglītību – 46,4%, ar profesionālo vidējo izglītību – 32%, ar augstāko izglītību – 17,6%,
bet ar nepabeigtu pamatizglītību - 4,0%.
Bezdarba līmeĦa samazināšanās izskaidrojama ar uzĦēmējdarbības attīstību
pilsētā, ko nodrošināja dinamiskā izaugsme vairākos tautsaimniecības sektoros – darījumi
ar nekustamo īpašumu, būvniecība, tūrisms, mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība,
izklaides sektors. Daudzos uzĦēmumos pat parādījās problēma atrast jaunus darbiniekus
brīvajās darba vietās.
Ekonomika
Aktuālākā statistika par ekonomiski aktīvajiem uzĦēmumiem pieejama tikai par
2006.gadu, kad no pilsētā esošā 971 ekonomiski aktīvā uzĦēmuma 936 bija mazie
uzĦēmumi ar strādājošo skaitu līdz 50darbiniekiem, 29 vidējie uzĦēmumi ar darbinieku
skaitu no 50 līdz 250 darbiniekiem un 6 lielie uzĦēmumi ar darbinieku skaitu virs 250.
UzĦēmumu skaita pieaugums ir īpaši nozīmīgs tādēĜ, ka iepriekšējos piecos gados to
skaits Jūrmalas pilsētā pieauga Ĝoti maz, bet dažos gados pat samazinājās.
UzĦēmumu skaita pieaugumu radīja vispārējā valsts ekonomiskā attīstība, īpaši
straujais tūristu skaita pieaugums pilsētā, kā arī Jūrmalas pilsētas domes veiktie
uzĦēmējdarbības atbalsta pasākumi.
No Jūrmalas pašvaldības veikuma pilsētas uzĦēmējdarbības vides attīstībā
jāatzīmē pēdējo piecu gadu nozīmīgās investīcijas transporta infrastruktūras sakārtošanā
(Jomas un Lienes ielas remonts, Jūras un Rīgas ielas remonts, Lielupes tilta remonts),
ieguldījumi kultūras un sporta attīstībā (Jūrmalas pilsētas muzejs, Dzintaru koncertzāle,
Slokas sporta centrs, Majoru pamatskolas multifunkcionālais sporta laukums), kā arī
pilsētas labiekārtošanas darbi, kas to padara pievilcīgu iedzīvotājiem un veicina citu
apdzīvoto vietu iedzīvotāju pārcelšanos uz Jūrmalu (ūdenssaimniecības projekta attīstība,
skolu un bērnudārzu remonts un celtniecība).
Otrs instruments Jūrmalas kā uzĦēmējdarbības vietas popularizēšanai ir sadarbība
ar nacionālām un starptautiskām organizācijām – 2003.gada 31.jūlijā Jūrmalas pilsētas
dome noslēdza vienošanos par sadarbību ar Latvijas Attīstības aăentūru, kas turpmāk
sniedz palīdzību pilsētai nozīmīgu projektu īstenošanā un investīciju piesaistē. Dome
sadarbībā ar uzĦēmējiem īsteno aktīvus tūrisma mārketinga pasākumus Latvijā un
ārvalstīs, kā arī sadarbojas ar ārzemju pašvaldībām un uzĦēmumiem. Jūrmalas pilsēta
laikā no 2003. līdz 2008.gadam ikgadēji ieguvusi dažādas starptautiskas tūrisma balvas.
Regulāri tiek rīkotas sanāksmes ar Jūrmalas tūrisma uzĦēmējiem par
aktuālākajiem jautājumiem un problēmām, kuras ir jārisina, lai veicinātu tūrisma attīstību
pilsētā, tāpat sanāksmēs tiek izrunāti jautājumi par kopīgajām tūrisma aktivitātēm, kas
notiek Latvijā un ārvalstīs.
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Pašvaldība Jūrmalas tūrisma uzĦēmumu vadītājiem un darbiniekiem rīko
bezmaksas apmācības seminārus par aktuālāko tūrisma piedāvājumu pilsētas viesiem un
tūristiem, lai veicinātu kvalitātes uzlabošanos apkalpošanas sfērā. Tiek rīkoti apmācības
semināri Jūrmalas tūrisma uzĦēmumiem ar vieslektoru – ekspertu pieaicināšanu,
piemēram, viesmīlības jomā, viesmīĜu apmācības, tūristu mītĦu administratoru apmācības
jomā. Noorganizētas Karjeras dienas Jūrmalas vidusskolēniem.
Pilsētas uzĦēmumiem sniegta ar uzĦēmējdarbību saistīta aktuāla informācija ar
pašvaldības mājas lapas www.jurmala.lv un pilsētas laikraksta “Jūrmalas ZiĦas”
starpniecību. Vairāki desmiti pilsētas uzĦēmumu piedalījās pašvaldības rīkotajos
konkursos (“Labākais ēdināšanas uzĦēmums 2006”, „Labākais ēdināšanas uzĦēmums
2007”) un pētījumos (“Jūrmalas darba tirgus pētījums”, „Jūrmalas pilsētas aktuālo
sociālās atstumtības riska grupu atbalsta formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba
tirgū”). Tādējādi tiek stiprināta atgriezeniskā saikne starp Jūrmalas uzĦēmumiem un
pašvaldību, abām pusēm saĦemot informāciju par uzĦēmējdarbības attīstības iespējām un
problēmām.
Jūrmalas pilsētas dome turpina aktīvu sadarbību ar sadraudzības pilsētām Anādiju
(Portugāle), Kabūru (Francija), Teračīnu (Itālija), Pērnavu (Igaunija), Palangu (Lietuva),
Jakobštati - Pietarsāri (Somija), Jevli un Eskilstūnu (Zviedrija), Maskavas pilsētas
Dienvidrietumu apgabalu un Sanktpēterburgas Admiralitātes administratīvo rajonu
(Krievija), KazaĦu (Krievija, Tatarstānas Republika) izglītības, tūrisma, sociālajā,
uzĦēmējdarbības, kultūras un citās jomās.
Būvniecība un nekustamā īpašuma tirgus attīstība
Nozīmīgas uzĦēmējdarbības nozares Jūrmalā ir būvniecība un nekustamo īpašumu
apsaimniekošana un attīstība. Būvniecība ietver jaunu māju celtniecību, rekonstrukciju,
ielu un tiltu būvniecību, galdniecību un būvmateriālu izgatavošanu. Savukārt nekustamo
īpašumu apsaimniekošana un attīstība ietver visas darbības ar nekustamo īpašumu
pirkšanu un pārdošanu, iznomāšanu, celtniecības projektu attīstību un jau uzbūvēto
nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
Būvniecības nozarē ar katru gadu palielinās Jūrmalā veikto celtniecības darbu
apjoms. Tālākajās tabulās apkopota informācija par būvniecības attīstības tendencēm
Jūrmalas pilsētā:
Tabula. Būvniecības objektu pieĦemšana ekspluatācijā pa ēku kategorijām
(Pēc Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes datiem)

Viena dzīvokĜa mājas
Divu vai vairāku dzīvokĜu mājas
DzīvokĜu pārbūve agrāk uzceltajās mājās
Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
Izklaides, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
Citas ēku kategorijas

2006.gads
51,98 %
9,04 %
21,47 %
4,52 %
3,39 %
1,13 %
8,47 %

2007.gads
65,80 %
5,16 %
3,87 %
4,52 %
2,58 %
3,87 %
14,20 %
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Tabula. Individuālo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā
(kopplatība m2, pēc Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes datiem)
Gads
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Platība (m2)
2 627
8 003
4 009
9 706
9 827
18 186
24 514
16 054
15 696
28 728
23 214
29 111

Nozīmīgas investīcijas tiek ieguldītas ceĜu un tiltu remontā un izbūvē (pamatā
valsts un pašvaldības ieguldījumi), kā arī daudzstāvu/mazstāvu daudzdzīvokĜu māju
celtniecībā un darījumu iestāžu attīstībā (lielākoties privāto uzĦēmumu ieguldījumi).
Vienlaikus Ĝoti aktīvi turpinās ăimenes māju būvniecība. Tās lielākoties tiek celtas par
privātiem līdzekĜiem.
Iepriekšējos gados attīstību nekustamo īpašumu tirdzniecības un apsaimniekošanas
jomā izskaidroja ātrais nekustamo īpašumu cenu pieaugums, ko nevar attiecināt uz
2007.gadu. Gada sākumā cenas vēl auga, bet gada otrajā pusē tās pazeminājās visā valstī.
Nekustamo īpašumu cenu pieaugums Ĝoti pievilcīgus padara ieguldījumus jaunu
ēku būvniecībā vai veco ēku renovācijā, veicinot būvniecības kopējā apjoma pieaugumu
Jūrmalas pilsētā. 2007.gadā vismaz ir pārplīsis tā sauktais „cenu burbulis”, kas tika
novērots iepriekšējos gados, kad tirgū tika uzspiests neadekvāti straujš nekustamo
īpašumu cenu pieaugums, kas daudzkārt pārsniedza inflāciju. TādēĜ ir sākusies un
nākotnē iespējama vēl lielāka īpašumu cenu korekcija, kas varētu atstāt ievērojamu
iespaidu uz nekustamo īpašumu tirgus attīstību Jūrmalas pilsētā.
Tūrisms
Jūrmalas pilsētas ekonomika vēsturiski ir balstīta uz tūrisma un kūrorta attīstību.
Pēdējo 10 gadu laikā tūristu skaits ir stabilizējies, bet, sākot ar 2004.gadu, tas ir strauji
pieaudzis.
Jūrmalas izdevīgais ăeogrāfiskais stāvoklis, vēsturiskās tradīcijas, dabas
ārstnieciskie resursi rada priekšnoteikumus, lai pilsētas ekonomiskajā attīstībā tūrismam
būtu prioritāra nozīme. Tūrisma attīstība kalpo par pamatu sabiedrisko pakalpojumu un
tirdzniecības sektora attīstībai, kā arī pilsētas iedzīvotāju skaita pieaugumam. Attīstoties
tūrisma nozarei, tiek radītas arī jaunas darba vietas. Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs
2007.gada beigās bija nodarbināti apmēram 2 100 darbinieki.
Tūristu mītnēs 2007.gadā tika apkalpotas 128 184 personas, kas ir par 2% vairāk
nekā 2006.gadā. Ārvalstu tūristu skaita pieaugums 2004.-2007.gadā izskaidrojams ar to,
ka 2004.gada 1.maijā Latvija iestājās Eiropas Savienībā, vienlaikus Latvijā ienākot
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lētajām aviosabiedrībām. Tas nodrošināja strauju ārvalstu tūristu skaita pieaugumu
Latvijā.
Jūrmalas pilsēta īsteno aktīvu tūrisma mārketinga darbu Latvijā un ārvalstīs,
piemēram – piedalās starptautiskos tūrisma gadatirgos, prezentācijās un tūrisma
darbsemināros Latvijā, Krievijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā,
Norvēăijā, Vācijā un citās valstīs, uzĦem tūrisma kompāniju pārstāvju delegācijas, lai
kopīgi veidotu tūrisma produktus un piedāvājumus potenciālajiem tūristiem, kas
apmeklētu Jūrmalu.
Regulāri tika organizētas dažādu valstu žurnālistu vizītes Jūrmalā. Pēc šādām
vizītēm ārzemju presē parādījās raksti, tika veidoti TV sižeti un gatavoti piedāvājumi
ārvalstu tūristiem par Jūrmalu kā kūrortpilsētu, par kūrorta un SPA pakalpojumiem
Jūrmalā, par konferenču un semināru iespējām, par dažādiem kultūras pasākumiem un
atpūtas iespējām mūsu pilsētā.
Viens no aktīviem tūrisma mārketinga pasākumiem ir tūrisma informatīvo
materiālu izdošana par Jūrmalas kūrortpilsētas kūrorta un tūrisma pakalpojumu
piedāvājumu.
Pilsētā uzlabojas izklaides iespējas („Līvu Akvaparks” piesaista apmeklētājus no
daudzām valstīm), tāpat daudz viesu ierodas uz populāriem kultūras pasākumiem, kas
tradicionāli notiek pašvaldībai piederošajā Dzintaru koncertzālē, piemēram, festivāli
„KVN”, „Jaunais Vilnis”, „JurmaĜina”, kas tiek plaši reklamēti vietējos un Krievijas
plašsaziĦas līdzekĜos.
Analizējot tūristu skaitu pa valstīm, redzams, ka 2007.gadā visvairāk tūristu
Jūrmalas pilsētā bija no Igaunijas – 13,4%, tikai nedaudz atpalika tūristi no Krievijas –
12,6%. Trešo vietu skaita ziĦā ieĦēma tūristi no Lietuvas – 11%. No Eiropas Savienības
valstīm visbiežāk ierodas tūristi no Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Norvēăijas.
Jūrmala ārzemnieku vidū kĜūst par arvien populārāku kūrortpilsētu, kas strauji
attīstās un atgūst savu kādreizējo pievilcību. Lai attīstītu Jūrmalas kūrortpilsētu un
veicinātu tūristu skaita palielināšanos Jūrmalā, ir izstrādāta Jūrmalas pilsētas tūrisma
attīstības stratēăija 2007.-2018.gadam, kas noteic nākotnes virzības vīzijas, uzdevumus
un projektus, ar kuru palīdzību Jūrmala kĜūs par vienu no populārākajām kūrortpilsētām
Baltijas jūras reăionā.
Detalizēta informācija par tūrisma attīstību Jūrmalā apkopota tālāk skatāmajās
tabulās:
Tabula. Jūrmalas tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits sadalījumā pa valstīm
(procentos, CSP dati)
2005
Valsts

2006

2007

Viesu skaits

NakšĦojumi
(diennaktis)

Viesu
skaits

Latvija

100,00
41,46

100,00
34,49

100,00
32,20

100,00
30,70

100,00
31,30

100,00
28,60

Krievija

10,75

12,82

10,10

17,10

12,60

16,20

Lietuva

9,94

3,61

13,30

8,80

11,00

7,30

Igaunija

8,81

3,66

13,20

6,80

13,4

6,90

Baltkrievija

5,89

27,55

2,50

9,70

3,80

18,60

Vācija

4,12

4,39

4,90

5,40

4,30

4,00

Kopā

NakšĦojumi Viesu skaits
(diennaktis)

NakšĦojumi
(diennaktis)
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2005
Valsts

2006

2007

Viesu skaits

NakšĦojumi
(diennaktis)

Viesu
skaits

NakšĦojumi Viesu skaits
(diennaktis)

NakšĦojumi
(diennaktis)

Somija

6,43

3,81

6,90

5,40

5,70

4,00

Polija

1,78

0,65

1,10

0,90

0,70

0,40

Izraēla

0,62

1,30

0,50

1,40

0,30

0,80

Citas valstis

10,20

7,71

15,30

13,80

1,60

1,20

Kā liecina CSP dati, Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs galvenokārt mitinājušies
ārzemnieki (2007.gadā 88 120 tūristi jeb 68,7% no kopējā tūristu skaita). Latvijas tūristu
skaits 2007.gadā salīdzinājumā ar 2006.gadu saruka par 0,1%, bet ārvalstu viesu skaits
pieauga par 4,2%.
Tabula. Jūrmalas pilsētas tūristu mītĦu darbības radītāji
(CSP dati)

Gads
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

MītĦu
skaits
(gada
beigās)
31
30
29
36
37
36
32
34

Gultas
vietu skaits
(gada
beigās)
4 155
3 878
3 687
3 651
3 800
3 710
3 241
3 145

Apkalpoto Tai skaitā,
personu ārzemnieki
skaits
54 721
21 069
56 365
25 330
61 246
30 134
59 402
32 296
88 312
56 664
101 447
64 629
124 638
84 496
128 184
88 120

NakšĦojumi
(diennaktis)

Tai skaitā,
ārzemnieku

...
429 780
407 018
372 084
414 901
363 881
390 757
413 312

...
207 553
187 056
195 687
228 697
244 171
270 878
295 139

Investīcijas
Jūrmalas pilsētas infrastruktūras sakārtošanā, remontā un attīstībā nepieciešams
ieguldīt Ĝoti lielus līdzekĜus. Šos ieguldījumus iespējams finansēt no valsts līdzekĜiem
(valsts mērėa dotācijas, valsts investīcijas), pašvaldības līdzekĜiem (pašvaldības
investīcijas), pēdējos gados parādās iespēja piesaistīt Eiropas Savienības līdzekĜus no ES
strukturālajiem fondiem un privātos līdzekĜus, īstenojot Publiskās privātās partnerības
(PPP) projektus. Svarīgākā informācija par valsts un pašvaldības investīcijām apkopota
šajā sadaĜā, bet informācija par ES un PPP projektiem – nākošajā sadaĜā.
Lai sakārtotu un modernizētu pilsētas infrastruktūru, Jūrmalas pašvaldība aktīvi
iesaistās Valsts investīciju programmas (VIP) īstenošanā. Ar valsts atbalstu sekmīgāk tiek
risinātas pilsētai aktuālās problēmas izglītības, transporta un sociālajā jomā. Jūrmalas
pašvaldība 2007.gadā VIP iesniedza vienu projekta pieteikumu, kura īstenošanai
nepieciešams valsts atbalsts. Savukārt Tika saĦemts valsts investīciju programmas
finansējums Ls 15 000 apmērā Majoru pamatskolas daudzfunkcionālās sporta halles
celtniecībai, kā arī Ls 162 000 apmērā bērnudārza „Rūėītis” jaunas ēkas celtniecībai, kas
vēlāk tika novirzīts Majoru pamatskolas ledus halles pabeigšanai.
17

Par Jūrmalas pilsētai svarīgākajiem attīstības projektiem, kam paredzēts piesaistīt
valsts investīcijas to nozīmības dēĜ, tika noteikti Slokas sporta centra attīstība (uzbūvējot
ledus halli un multifunkcionālu sporta zāli), Ėemeru skolas pārbūve un remonts
(uzbūvējot bērnudārzu, pamatskolu un sporta zāli) un bērnudārza “Rūėītis” jaunas ēkas
būvniecība.
2007.gadā uzbūvēta ūdens attīrīšanas stacija Slokā, kā arī veikti uzlabojumi citos
pilsētas rajonos. 2007.gadā tika pabeigta Jūras ielas kapitālā rekonstrukcija, kā arī Rīgas
ielas posma paplašināšana. Tika iesākta RaiĦa ielas rekonstrukcija.
Pašvaldība veica nozīmīgus ieguldījumus kultūras un sporta celtĦu būvniecībā un
renovācijā. Sporta attīstības jomā 2007.gadā tika pabeigta Slokas sporta kompleksa
futbola laukuma tribīĦu, skrejceĜu un piebraucamo ceĜu būvniecība (kopējie ieguldījumi
2006.-2007.gada laikā Ls 4,5 miljoni). Ir izstrādāts Slokas daudzfunkcionālā sporta
centra tehniskais projekts, kas nepieciešams sporta kompleksa attīstībai un būvniecības
veikšanai tuvāko gadu laikā. Lielas investīcijas ieguldītas Dzintaru mežaparka
rekonstrukcijā.
Jūrmalas investīciju plāns 2008.-2011.gadam tika pieĦemts 2007.gada decembrī.
Nākamajos četros gados pilsētas dažādos tautsaimniecības sektoros paredzēts veikt
Ls 162 miljoni lielas investīcijas, tai skaitā, 2008.gadā – Ls 21,6 miljoni, 2009.gadā –
Ls 37,1 miljons, 2010.gadā – Ls 53,5 miljoni, 2011.gadā – Ls 49,5 miljoni. Investīciju
plāna prioritātes 2008.gadā ir ekonomiskā darbība (28,26% no kopējām plānotajām
investīcijām), izglītība (21,90 %), pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana
(16,01%), atpūta, kultūra un reliăija (15,01%) un vides aizsardzība (8,41%).
Nopietni darbi paredzēti Jūrmalas izglītības objektos. Sāksies Ėemeru vidusskolas
rekonstrukcija, Ėemeru sākumskolas, bērnudārza un sporta zāles celtniecība, tiks uzsākta
bērnudārzu Dzintaros un Priedainē būvniecība, sporta laukumu pie skolām un
bērnudārziem remonts, kā arī remonta darbi pilsētas izglītības iestādēs.
Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai tiks investēts gan komunālās
saimniecības sakārtošanā, gan veselības aizsardzības, kultūras un izklaides iestāžu
attīstībā visos lielākajos pilsētas dzīvojamos rajonos. Attīstot dzīvokĜu un komunālo
saimniecību, pirmo reizi atjaunotās Latvijas valsts laikā tiks būvēti jauni pašvaldības
dzīvokĜi, tiks plānota otrās kārtas uzsākšana ūdenssaimniecības attīstības projektam. Tiks
izbūvēts ūdensvads un kanalizācija arī tajās pilsētas vietās, kas nav iekĜautas lielajā
ūdenssaimniecības attīstības projektā. Nopietnas investīcijas paredzētas pilsētas
siltumapgādē un daudzdzīvokĜu māju iekšpagalmu labiekārtošanā, kā arī Dzintaru parka
izbūvē un atkritumu apsaimniekošanas projekta „Piejūra” ieviešanā. Savukārt veselības
iestāžu kapitālajiem remontiem paredzēts iztērēt vairāk nekā Ls 5 miljoni.
Investīciju plāns 2008.gadā paredz ievērojamu ieguldījumu apjomu jaunu
autostāvvietu un ielu izbūvē un kapitālajā remontā. Tiks pabeigta RaiĦa ielas
rekonstrukcija Kauguros un uzsākta Turaidas un Aizkraukles ielu rekonstrukcija.
Projekti
Lai iegūtu vispusīgu priekšstatu par dažādiem pilsētā realizētiem projektiem,
2005.gada sākumā tika apkopoti pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un pašvaldības
uzĦēmējsabiedrību priekšlikumi, kā arī pilsētas iedzīvotāju un uzĦēmēju ierosinājumi un
izveidots pārskats par Jūrmalas pašvaldības projektiem. Pašvaldības projektu datu bāzē
2007.gada sākumā bija apkopotas apmēram 150 projektu idejas, kas kalpo par pamatu
projektu pieteikumu izstrādei un virzībai. Tika izveidota arī projektu kontaktpersonu
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grupa – katrā pašvaldības struktūrvienībā un uzĦēmumā, kas ir tiešā saskarē ar projektu
izstrādi un ieviešanu, ir amatpersona, kas atbildīga par projektu uzraudzību.
Pēdējos gados ieviesti vairāki ES strukturālo fondu līdzfinansēti Jūrmalas
pašvaldības projekti. 2007.gada vasarā tika pabeigts projekts „Vienotas pludmales
glābšanas patruĜas sistēmas izveide Baltijas jūras piekrastē” INTERREG programmas
ietvaros. Projekta rezultātā sešās Baltijas jūras piekrastes pilsētās tiks izveidots moderns
glābšanas dienests, kas nodrošinās visaugstāko drošības pakāpi jūras un upju piekrastē.
Projektā Jūrmalas pilsēta saĦēma apmēram Ls 150 000 jaunas glābšanas tehnikas iegādei
un glābēju apmācībai.
Īsi pirms 2006.gada sākuma tika apstiprināts projekts “Atkritumu saimniecības
organizēšana Piejūras novadā”, kurā piedalās Jūrmalas pilsēta, Talsu un Tukuma rajoni
un pilsētas. Projekta ietvaros Jūrmalas pilsēta laikā no 2006. līdz 2008.gadam saĦems
Ls 8 000 000 lielu līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda, par šiem līdzekĜiem izveidojot
modernu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pilsētas teritorijā (atkritumu šėirošanas
stacijas izveide, konteineru iegāde, specializēta transporta iegāde, Priedaines izgāztuves
sakopšana un citi darbi).
2006.gada decembrī tika apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes sagatavotais un ES
strukturālajos fondos iesniegtais projekts “Pāreja no 4–cauruĜu uz 2-cauruĜu
siltumapgādes sistēmu Kauguros” (ES līdzfinansējums līdz Ls 260 000).
Notika mērėtiecīgs darbs Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta otrās
kārtas pieteikuma sagatavošanai (plānojot piesaistīt līdz Ls 25 000 000 lielu
līdzfinansējumu no ES Kohēzijas fonda) un satiksmes drošības uzlabošanā pilsētā, attīstot
veloceliĦus (plānots piesaistīt līdz Ls 700 000 lielu līdzfinansējumu no ES
strukturālajiem fondiem).
Veiksmīgi pabeigts ESF finansēts projekts „Jūrmalas pašvaldības un NVO
kapacitātes stiprināšana darbam ar Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanu” (projektā
apgūti Ls 18 495). Tāpat sekmīgi pabeigts ESF finansēts projekts „Pētījums „Jūrmalas
pilsētas aktuālo sociālās atstumtības riska grupu atbalsta formu iespējas veiksmīgai
integrācijai darba tirgū”” (projektā apgūti Ls 13 850).
2008.gadā plānots iesniegt vairākus investīciju projektus ES struktūrfondu
finansējuma saĦemšanai.
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana
Pašvaldība 2007.gadā ir veikusi Jūrmalas pilsētas īpašumā, tiesiskajā valdījumā un
lietojumā esošo zemes platību uzskaites precizēšanu, dokumentu sagatavošanu
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo zemju uzĦemšanai domes bilancē, jaunu
zemesgabalu apzināšanu un izveidošanu, kā arī dokumentu sagatavošanu pašvaldībai
piekrītošo zemesgabalu reăistrācijai zemesgrāmatā.
Pēc Valsts zemes dienesta sagatavotās informācijas par pašvaldības īpašumiem
Jūrmalas pilsētā 2008.gada 1.janvārī:
• pašvaldības īpašumā ir 1122,1822 ha zemes ar kopējo vērtību Ls 3 458 527,20;
• pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir 1076,7409 ha zemes ar kopējo vērtību
Ls 1 176 447,00;
• pašvaldības lietojumā ir 259,4518 ha zemes ar kopējo vērtību Ls 4 727 227,00.
Jūrmalas pilsētas domes bilancē 2008.gada 1.janvārī ir uzĦemta:
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• pašvaldības īpašumā esošā zemes platība 1051,8183 ha ar kopējo vērtību
Ls 3 0431 192,40;
• pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā zemes platība 1067,1676 ha ar kopējo
vērtību Ls 765 523,00;
• pašvaldības lietojumā esošā zemes platība 90,9420 ha ar kopējo vērtību
Ls 591 015,00.
Tātad kopējā pašvaldības īpašumu platība, kas ir uzĦemta domes bilancē kā
īpašums, tiesiskais valdījums vai lietojums, ir 2209,9279 ha ar kopējo vērtību Ls
31 787 730,40.
Domes zembilancē atrodas zeme ar kopējo platību 57,5056 ha.
Pašvaldība ir veikusi zemes platību analīzi pa lietošanas mērėu grupām, lai
precizētu atšėirības starp domes bilancē uzĦemto zemes platību un no Valsts zemes
dienesta saĦemto informāciju par zemes bilanci Jūrmalas pilsētā. Šī analīze atspoguĜota
„Salīdzinošajā datu tabulā par Valsts zemes dienesta bilanci un Jūrmalas pilsētas domes
bilanci pa nekustamā īpašuma lietošanas mērėu grupām 2008.gada 1.janvārī”.
Zemes reformas īstenošanas ietvaros 2007.gadā ir sagatavoti un pieĦemti 198
Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumi un sagatavoti un pieĦemti 504 atzinumi - par
zemes izpirkšanas maksas noteikšanu, par īpašuma tiesību atjaunošanu, par zemes
nodošanu īpašumā par maksu, par līdzvērtīgu zemesgabalu nodošanu īpašumā, par
pašvaldībai un valstij piekrītošu zemesgabalu izveidošanu, par lietošanas mērėu
noteikšanu nekustamiem īpašumiem.
Zemesgabalu veidošanai ir izlietota kopējā summa Ls 42 714.
Uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā 2007.gadā
ir reăistrēti 118 īpašumi, tajā skaitā 8 sabiedriskas nozīmes objekti, 2 neapbūvēti
zemesgabali, kas vēsturiski piederējuši Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, 13 neapbūvēti
zemesgabali, kas nepieciešami pašvaldības funkciju pildīšanai, 2 zemesgabali pie
privatizētajiem namīpašumiem un 93 ielu zemesgabali.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti lūgumi LR Finanšu ministrijai par 4 nekustamo
īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.
Īpašumu reăistrācijai zemesgrāmatā ir izlietota kopējā summa Ls 5 713.
Jūrmalas pilsētas domes bilancē 2007.gadā uzĦemti 105 zemesgabali, tai skaitā 92
ielu zemesgabali.
Pašvaldības īpašumā un valdījumā atrodas 558 dzīvokĜu īpašumi, kas tiks reăistrēti
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda kā atsevišėi dzīvokĜu īpašumi.
Darba grupā pašvaldības funkcijas noteikšanai neapbūvētos zemesgabalos izskatīti
16 neapbūvēti zemesgabali, pieĦemti 9 domes lēmumi.
2008.gadā tiks turpināts darbs jaunu zemesgabalu veidošanai un reăistrēšanai
zemesgrāmatā, tiks precizēta pašvaldības īpašumu uzskaite ar mērėi sakārtot to gan
Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā, gan Jūrmalas pilsētas domes
bilancē.
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Tabula. Salīdzinošie dati par Valsts zemes dienesta bilanci un Jūrmalas pilsētas domes bilanci pa nekustamā īpašuma lietošanas mērėu grupām
2008.gada 1.janvārī
K
O
D
S

1
01
02
03
04
05

06

07

08

09
10

11

12

Nekustamā
īpašuma
lietošanas mērėu
grupa

2
Lauksaimniecības zeme
Mežsaimniecības
zeme
Ūdens objektu
zeme
Derīgo izrakteĦu
ieguves teritorijas
Dabas pamatnes
un rekreācijas
nozīmes zeme
Individuālo
dzīvojamo māju
apbūves zeme
DaudzdzīvokĜu
māju apbūves
zeme
Komercdarbābas
objektu apbūves
zeme
Sabiedriskas
nozīmes objektu
apbūves zeme
Ražošanas objektu
apbūves zeme
Satiksmes
infrastruktūras
objektu apbūves
zeme
Inženiertehniskās
apgādes tīklu un
objektu apbūves
zeme
KOPĀ:

Platība pēc VZD datiem 2008.gada
1.janvārī(ha)

Vērtība pēc VZD datiem 2008.gada 1.janvārī(Ls)

Platība domes bilancē 2008.gada 1.janvārī (ha)

Īpašums

Tiesiskais
valdījums

Lietojums

Īpašums

Tiesiskais
valdījums

Lietojums

Īpašums

Tiesiskais
valdījums

Lietojums

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Platība
domes
zembilancē
2008.gada
1.janvārī
Īpašums un
tiesiskais
valdījums
12

Vērtība domes bilancē 2008.gada 1.janvārī

Starpība platībās u2008.gada 1.janvāri

Starpība vērtībās 2008.gada 1.janvārī (Ls)

Īpašums

Tiesiskais
valdījums

Lietojums

Īpašums

Tiesiskais
valdījums

Lietojums

Īpašums

Tiesiskais
valdījums

13

14

15

16

17

18

19

20

Lietojums
21

38,1990

-

0,4343

10099,00

-

130,00

38,1990

-

-

-

10155,00

-

-

-

-

-0,4343

+56,00

-

-130

9,0068

-

1,1118

2505,00

-

334,00

9,0068

-

-

-

5147,00

-

-

-

-

-1,1118

+2642,00

-

-334

29,3735

-

1,0211

517066,00

-

12253,00

29,3735

-

-

-

525427,00

-

-

-

-

-1,0211

+8361,00

-

-12253

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

473,9931

1054,0416

130,8864

137155,13

300588,00

34802,00

474,0209

1053,9232

66,1041

-

494037,06

304759,00

17741,00

+0,0278

-0,1184

-64,7823

+356881,93

+4171,00

-17061

45,3322

0,4467

10,2538

2901075,38

9730,00

97867,00

30,7514

-

7,0964

11,6778

2519798,47

-

37876,00

-14,5808

-0,4467

-3,1574

-381276,91

-9730,00

-59991

71,8891

0,4192

0,6483

3750073,53

21961,00

7554,00

20,9077

0,2961

-

45,8277

3097181,37

20180,00

-

-50,9814

-0,1231

-0,6483

-652892,16

-1781,00

-7554

13,8196

1,0633

4,1197

1830627,56

134454,00

210041,00

10,8182

0,5922

0,3516

-

1102663,50

45154,00

22598,00

-3,0014

-0,4711

-3,7681

-727964,06

-89300,00

-187443

96,2979

10,4487

27,3633

4107823,27

413344,00

398345,00

94,8246

7,7196

9,6543

-

392097,00

291465,00

184938,00

-1,4733

-2,7291

-17,7090

-3715726,27

-121879,00

-213407

22,6289

3,4701

1,0444

194184,55

47926,00

14753,00

22,3011

0,6471

0,2719

-

188283,00

4418,00

3067,00

-0,3278

-2,8230

-0,7725

-5901,55

-43508,00

-11686

294,3064

2,4464

80,2348

20594885,90

71439,00

3825698,00

294,4081

2,4379

7,1513

-

21288564,00

67973,00

306703,00

+0,1017

-0,0085

-73,0835

+693678,10

-3466,00

-3518995

27,3357

4,4049

2,3339

642031,88

177005,00

125450,00

27,2070

1,5515

0,3124

-

807839,00

31574,00

18092,00

-0,1287

-2,8534

-2,0215

+165807,12

-145431,00

-107358

1122,1822

1076,7409

259,4518

34587527,20

1176447,00

4727227,00

1051,8183

1067,1676

90,9420

57,5056

30431192,40

765523,00

591015,00

-70,3639

-9,5733

-168,5098

-4256334,80

-410924,00

-4136212

Pilsētas Attīstības plāna īstenošana
2007.gada 12.jūlijā tika pieĦemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.645 „Par
Jūrmalas Attīstības plāna (ăenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu”.
2007.gada 12.jūlijā tika pieĦemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi
Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ăenerālplāna) grozījumu, grafiskās daĜas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.
2007.gada 4.oktobrī tika pieĦemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi
Nr.46 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ăenerālplāna) grozījumu, grafiskās daĜas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu””.
2007.gada 9.augustā tika pieĦemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.683 „Par
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.2021.gadam.”
2007.gada 22.novembrī tika pieĦemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.1040
„Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas organizēšanu”.
2007.gadā ir izstrādāti un apstiprināti detālplānojumi, pieĦemot Jūrmalas pilsētas
domes saistošos noteikumus:
1.
Kāpu iela 55a (12.01.2007. saistošie noteikumi Nr.1);
2.
Gulbju ielā 4 (25.01.2007. saistošie noteikumi Nr.3);
3.
RubeĦu ielā 102a (25.01.2007. saistošie noteikumi Nr.4);
4.
Kaugurciema ielā 36 (25.01.2007. saistošie noteikumi Nr.5);
5.
Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 (21.06.2007. saistošie
noteikumi Nr.9);
6.
Viršu ielā 15 (21.06.2007., saistošie noteikumi Nr.12);
7.
Jūras ielā 49 (21.06.2007. saistošie noteikumi Nr.14);
8.
Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104
(21.06.2007. saistošie noteikumi Nr.15);
9.
ViĦėu ielā 26 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.18);
10.
Ātrā ielā 6 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.24);
11.
Zaėu ielā 3 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.25);
12.
Matrožu ielā 3 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.26);
13.
Miera ielā 14 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.27);
14.
Jūras ielā 4 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.28);
15.
Kāpu ielā 115 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.29);
16.
PĜaviĦu ielā 3 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.30);
17.
Skolotāju ielā 3 (09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.31);
18.
Bulduru prospektā 160, Bulduru prospektā 162, Bulduru prospektā 164,
Meža prospektā 151,Meža prospektā 153 (09.08.2007. saistošie noteikumi
Nr.32);
19.
CeriĦu ielā 4 (30.08.2007. saistošie noteikumi Nr.35);
20.
Rūdolfa BlaumaĦa ielā 15 (30.08.2007. saistošie noteikumi Nr.36);
21.
Teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras
ielu un KrišjāĦa Barona ielu (30.08.2007. saistošie noteikumi Nr.37);
22.
Bražciems 0701 un Bražciema palieĦu pĜavām no Lielupes tilta līdz
VarkaĜu kanālam (30.08.2007. saistošie noteikumi Nr.38);
23.
Žubītes ielā 55 (13.09.2007. saistošie noteikumi Nr.40);

24.

Zemesgabaliem starp Kolkas ielu, Jaunėemeru ceĜu, teritorijai piegulošo
meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta
administratīvo robežu (13.09.2007. saistošie noteikumi Nr.41);
25.
Mežsargu ielā 43 (13.09.2007. saistošie noteikumi Nr.42);
26.
AusekĜa ielā 34 (13.09.2007. saistošie noteikumi Nr.43);
27.
Bulduru prospektā 17, Bulduru prospektā 19 un Bulduru prospektā 21
(13.09.2007. saistošie noteikumi Nr.44);
28.
Bulduru prospektā 41 (13.09.2007. saistošie noteikumi Nr.45);
29.
Vienības prospektā 2 (04.10.2007. saistošie noteikumi Nr.47);
30.
Iecavas ielā 2 (12.11.2007. saistošie noteikumi Nr.51);
31.
Kaugurciems 41 (12.11.2007. saistošie noteikumi Nr.52);
32.
Iecavas ielā 5 (12.11.2007. saistošie noteikumi Nr.53);
33.
Salacas ielā 2 (12.11.2007. saistošie noteikumi Nr.54);
34.
Vēju ielā 5 (12.11.2007 saistošie noteikumi Nr.55);
35.
Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18a (12.11.2007. saistošie noteikumi Nr.56);
36.
Brīvības prospektā 26a un Brīvības prospektā 28a (12.11.2007. saistošie
noteikumi Nr.57);
37.
Teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu
un Piestātnes ielu (12.11.2007. saistošie noteikumi Nr.58);
38.
AveĦu ielā 9 (12.11.2007. saistošie noteikumi Nr.59);
39.
Bulduru prospektā 52, Bulduru prospektā 54 un Vidus prospektā 51
(22.11.2007. saistošie noteikumi Nr.60);
40.
Kadiėu ielā 29 (22.11.2007. saistošie noteikumi Nr.61);
41.
Kāpu ielā 118 (22.11.2007. saistošie noteikumi Nr.62);
42.
Puėu ielā 1 (22.11.2007. saistošie noteikumi Nr.63);
43.
Salaspils ielā 5 (22.11.2007. saistošie noteikumi Nr.64);
44.
ViĦėu ielā 32 (22.11.2007. saistošie noteikumi Nr.65);
45.
Kāpu ielā 155/157 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.68);
46.
Miera ielā 27A (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.69);
47.
Prīmulu ielā 7 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.70);
48.
Brīvības prospektā 50 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.71);
49.
Dzintaru prospektā 41 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.72);
50.
TirgoĦu ielā 9 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.73);
51.
Dāvja ielā 94 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.74);
52.
CīruĜu ielā 47 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.75);
53.
Caunu ielā 1/3 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.76);
54.
Rembates ielā 2 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.77);
55.
Bulduru prospektā 1 (06.12.2007. saistošie noteikumi Nr.78);
56.
Dubultu prospektā 101 (27.12.2007. saistošie noteikumi Nr.80).
2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem ir uzsākta detālplānojumu
izstrāde:
1.
Teritorijai starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un
zemesgabalu Dubultu prospektā 104 (12.01.2007. lēmums Nr.4);
2.
ViĦėu ielā 21 (12.01.2007. lēmums Nr.5);
3.
Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A (12.01.2007. lēmums Nr.6);
4.
Dzintari 8903 (12.01.2007. lēmums Nr.7);
5.
Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31 (25.01.2007. lēmums Nr.46);
6.
Olgas ielā 56 (25.01.2007. lēmums Nr.47);
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Rembates ielā 2 (25.01.2007. lēmums Nr.48);
RubeĦu iela 78 (25.01.2007. lēmums Nr.49);
Dāvja iela 94 (25.01.2007. lēmums Nr.50);
Mellužu prospektā 34 (25.01.2007. lēmums Nr.51);
ĒrgĜu ielā 6 (25.01.2007. lēmums Nr.52);
Slokas ielā 45 (25.01.2007. lēmums Nr.53);
Dārzu ielā 7 (25.01.2007. lēmums Nr.54);
Mārupes ielā 8 A (25.01.2007. lēmums Nr.55);
Kaugurciems 4 (25.01.2007. lēmums Nr.56);
Jaunā ielā 64 (25.01.2007. lēmums Nr.57);
Turaidas ielā 19 (25.01.2007. lēmums Nr.58);
Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumi zemesgabalam
Graudu ielā 4 (25.01.2007. lēmums Nr.59);
Par detālplānojuma teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības
ielu un RaiĦa ielu grozījumi zemesgabalam Tallinas ielā 33 (08.02.2007.
lēmums Nr.127);
Dāvja ielā 8 (22.02.2007. lēmums Nr.181);
Dzintaru prospektā 41 (22.02.2007. lēmums Nr.182);
Bražciems 0501 un Bražciems 0502 (22.02.2007 lēmums Nr.183);
Bulduru prospektā 3 (22.03.2007. lēmums Nr.283);
Dzintari 8909 (22.03.2007. lēmums Nr.284);
ViĦėu ielā 9 (05.04.2007. lēmums Nr.326);
ĒrgĜu ielā 5 ( 05.04.2007. lēmums Nr.327);
Pulkveža Brieža ielā 38 (05.04.2007. lēmums Nr.328);
Kāpu ielā 33 (05.04.2007. lēmums Nr.329);
Pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā.
(05.04.2007. lēmums Nr.330);
Ezeru ielā 3 (19.04.2007. lēmums Nr.369);
Gulbju ielā 2 (19.04.2007. lēmums Nr.370);
Mellužu prospektā 17 (19.04.2007. lēmums Nr.371);
Skolas ielā 31a (19.04.2007. lēmums Nr.372);
Vasaras ielā 72 (19.04.2007. lēmums Nr.373);
Dubultu prospektā 101 (17.05.2007. lēmums Nr.465);
Jaunėemeru glābšanas stacijai Brīzes ielā 1 (17.05.2007. Nr.466);
21.līnijā 3 (17.05.2007. lēmums Nr.467);
AveĦu ielā 13 (07.06.2007. lēmums Nr.514);
18.līnijā 3/3a (07.06.2007. lēmums Nr.515);
Jūras ielā 26 (07.06.2007. lēmums Nr.516);
Miera ielā 18 (07.06.2007. lēmums Nr.517);
Zigfrīda Meierovica prospektā 1 (21.06.2007. lēmums Nr.580);
Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 (21.06.2007. lēmums Nr.581);
Turaidas ielā 13 (21.06.2007. lēmums Nr.582);
Jaunėemeru ceĜš 2 (21.06.2007. lēmums Nr.583);
Slokas ielā 70 (21.06.2007. lēmums Nr.584);
Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumiem zemesgabalam
Brankciema ielā 6 (21.06.2007. lēmums Nr.585);
Zemgales ielā 78 (12.07.2007. lēmums Nr.638);
Ganību ceĜš 5 (12.07.2007. lēmums Nr.639);
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Dzintaru prospektā 1, Dzintaru prospektā 1a un Majori 1905 (09.08.2007.
lēmums Nr.713);
ViĦėu ielā 20 (09.08.2007. lēmums Nr.714);
Brīvības prospektā 68 (09.08.2007. lēmums Nr.715);
Kaugurciema ielā 21 (09.08.2007. lēmums Nr.716);
Peldu ielā 5 (09.08.2007. lēmums Nr.717);
Salacas ielā 1/3 (09.08.2007. lēmums Nr.718);
KapteiĦa Zolta ielā 140 (09.08.2007. lēmums Nr.719);
Tallinas ielā 26 (09.08.2007. lēmums Nr.720);
MedĦu ielā 84 (09.08.2007. lēmums Nr.721);
CīruĜu ielā 31 (09.08.2007. lēmums Nr.722);
Jūras ielā 3 (09.08.2007. lēmums Nr.723);
Bražciems 1304 (09.08.2007. lēmums Nr.724);
Mežotnes ielā 4 (09.08.2007. lēmums Nr.725);
Piebalgas ielā 2 (09.08.2007. lēmums Nr.726);
Kāpu ielā 25 (30.08.2007. lēmums Nr. 804);
AugĜu ielā 15 (30.08.2007. lēmums Nr. 805);
Sloka 7109 (30.08.2007. lēmums Nr. 806);
Pulkveža Brieža ielā 40 (30.08.2007. lēmums Nr. 807);
Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumiem zemesgabalam
Ventspils šosejā 47 (30.08.2007. lēmums Nr. 808);
Turaidas ielā 1 (04.10.2007. lēmums Nr.888);
Rudzu ielā 2 (04.10.2007. lēmums Nr.889);
21.līnijā 1 (04.10.2007. lēmums Nr.890);
RubeĦu ielā 92 (04.10.2007. lēmums Nr.891);
Rotas ielā 1 (04.10.2007. lēmums Nr.892);
CīruĜu ielā 37 (04.10.2007. lēmums Nr.893);
Slokas ielā 67, 69a, 69b un Salas ielā 2 (04.10.2007. lēmums Nr.895);
Slokas ielā 56, 56a, 58, 58a, 60/62 un Kapsētas ielā 1 (04.10.2007. lēmums
Nr.896);
Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 (04.10.2007. lēmums Nr.897);
Līču ielā 3 (04.10.2007. lēmums Nr.898);
Teātra ielā 1 (12.11.2007. lēmums Nr.940);
Valtera ielā 29 (12.11.2007. lēmums Nr.941);
Gaujas ielā 2 (12.11.2007. lēmums Nr.942);
Fabrikas ielā 11 (12.11.2007. lēmums Nr.943);
Slokas ielā 100 (12.11.2007. lēmums Nr.944);
Jēkaba ielā 6 (22.11.2007. lēmums Nr.1024);
Kāpu ielā 149 (22.11.2007. lēmums Nr.1025);
Kurzemes ielā 5a (22.11.2007. lēmums Nr.1026);
PilsoĦu ielā 2a (22.11.2007. lēmums Nr.1028);
MedĦu ielā 68 (06.12.2007. lēmums Nr.1072);
ĒrgĜu ielā 2 (06.12.2007. lēmums Nr.1073);
AusekĜa ielā 2 (06.12.2007. lēmums Nr.1074);
Par detālplānojuma teritorijai Slokas ielā 115, „Vagari”29a un „BērziĦi”
grozījumiem zemesgabalam Lūšu ielā 1 (06.12.2007. lēmums Nr.1075);
Jūrkalnes ielā 37 (20.12.2007. lēmums Nr.1126);
Vakara ielā 12/14 (20.12.2007. lēmums Nr.1127);
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94.

Valtera prospektā 25 (20.12.2007. lēmums Nr.1128).

Iedzīvotāju nodrošināšana ar dzīvojamām telpām
Viens no iedzīvotājus vistiešāk interesējošiem pašvaldības darba aspektiem ir
rūpes par to, lai katram jūrmalniekam būtu sava dzīves telpa. 2007.gadā pašvaldība
4 021 personai ir reăistrējusi ziĦas par deklarēto dzīvesvietu un veikusi šo ziĦu datorizētu
apstrādi, aktualizāciju un iekĜaušanu Iedzīvotāju reăistrā, 298 personām anulējusi ziĦas
par deklarēto dzīvesvietu un veikusi sniegto ziĦu datorizētu apstrādi, aktualizāciju un
iekĜaušanu Iedzīvotāju reăistrā, 8 032 personām izsniegusi izziĦas par deklarēto
dzīvesvietu, 479 izziĦas izsniegusi valsts varas un pārvaldes iestādēm, organizācijām un
citām juridiskajām personām, kā arī tiesai un prokuratūrai, 18 nekustamā īpašuma
apsaimniekotājiem (valdītājiem) vienu reizi mēnesī sniegusi statistisko informāciju par
personu reăistrēto dzīvesvietu viĦu apsaimniekošanā esošajos namos.
SaskaĦā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem dzīvokĜa jautājumu risināšanā
2007.gadā piecām ăimenēm tika piešėirta dzīvojamā telpa.
Pašvaldības uzskaitē dzīvokĜa jautājumu risināšanai 2007.gada 31.decembrī
reăistrētas 578 personas (ăimenes), tai skaitā:
• 158 – personas (ăimenes), kas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām
(88 bāreĦi un bērni bez vecāku gādības, 60 pēc soda izciešanas atbrīvotas
maznodrošinātas personas, 10 personas (ăimenes), kas saskaĦā ar tiesas spriedumu
tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas);
• 172 – personas (ăimenes), kas dzīvo denacionalizētās vai likumīgajiem
īpašniekiem atdotās dzīvojamās mājās (otrā grupa);
• 237 – personas (ăimenes), kas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā
(trešā grupa).
• 11 – personas (ăimenes) vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešėiršanai.
Būvniecība
Kopējais pašvaldības būvniecības apjoms 2007.gadā bija Ls 16,64 miljoni, tai
skaitā:
• kapitālās celtniecības apjoms – Ls 11,15 miljoni;
• kapitālā un kārtējā remonta apjoms – Ls 5,49 miljoni.
Grafiks. Būvniecības apjoms 2007.gadā
Būvniecības apjom i
Prec.budžets, Ls;
14425438; 70%

1 KAPITALĀ CELTNIECĪBA (INVESTĪCIJAS)

Prec.budžets, Ls;
6066645; 30%

2 KAPITĀLAIS UN KĀRTĒJAIS REMONTS

Būvniecības apjoms salīdzinājumā ar 2006.gadu pieaudzis par 51,6%.
Pievienotajos grafikos redzams būvniecības sadalījums pa nozarēm.
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Grafiks. Kapitālās celtniecības sadalījums pa nozarēm 2007.gadā
Kapitālā celtniecība pa nozarēm
2420560; 17%

188458; 1%

01 PĀRVALDE

25240; 0%

03 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

5665587; 39%

04 EKONOMISKĀ DARBĪBA
05 VIDES AIZSARDZĪBA
06 PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN
MĀJOKěU APSAIMN.
08 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĂIJA

6106983; 43%

09 IZGLĪTĪBA

0; 0%

18610; 0%

Grafiks. Kapitālā un kārtējā remonta sadalījums pa nozarēm 2007.gadā
Kapitālais un kārtējais rem onts pa nozarēm
01 PĀRVALDE

302893; 5%

103600; 2%
03 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

114610; 2%

04 EKONOMISKĀ DARBĪBA

1170904; 19%

05 VIDES AIZSARDZĪBA

2783487; 46%
1012418; 17%

06 PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN
MĀJOKěU APSAIMN.
07 VESELĪBA
08 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĂIJA

118039; 2%

09 IZGLĪTĪBA

453905; 7%

10 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

6789; 0%

Pievienotajos grafikos redzama būvniecības gaita Jūrmalas pašvaldībā 2007.gadā:
Grafiks. Būvniecības gaita 2007.gadā
Būvniecības gaita
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
KAPITALĀ CELTNIECĪBA (INVESTĪCIJAS)

KAPITĀLAIS UN KĀRTĒJAIS REMONTS

1

2

Prec.budžets, Ls

Noslēgti līgumi, Ls

Apmaksāts, Ls
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Grafiks. Būvniecības gaitas sadalījums pa nozarēm 2007.gadā
Kapitālās celtniecības gaita pa nozarēm
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6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000

Apmaksāts, Ls

Noslēgti līgumi, Ls

IZGLĪTĪBA
09

Apmaksāts, Ls
ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĂIJA
08

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKěU
APSAIMN.
06

VIDES AIZSARDZĪBA
05

Prec.budžets, Ls
Noslēgti līgumi, Ls
EKONOMISKĀ DARBĪBA
04

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
03

PĀRVALDE
01

0

Prec.budžets, Ls
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Grafiks. Kapitālā un kārtējā remonta gaitas Jūrmalas pašvaldībā sadalījums pa
nozarēm 2007.gadā
Kapitālā un kārtējā remonta gaita pa nozarēm

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000

Apmaksāts, Ls

Noslēgti līgumi, Ls

IZGLĪTĪBA
09

Prec.budžets, Ls
Noslēgti līgumi, Ls
Apmaksāts, Ls
ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĂIJA
08

VESELĪBA
07

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKěU
APSAIMN.
06

VIDES AIZSARDZĪBA
05

EKONOMISKĀ DARBĪBA
04

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
03

PĀRVALDE
01

0

Prec.budžets, Ls

2007.gadā finansējums piešėirts vairāku nozīmīgu un lielu objektu būvniecībai.
Veikti būvdarbi un nodoti ekspluatācijā šādi objekti:
•
ēkas Dubultu prospektā 1 lit.1 renovācija;
•
Jūras ielas rekonstrukcija;
•
Rīgas ielas posmā no Pērkonu ielas līdz Dzintaru viaduktam rekonstrukcija;
•
Kauguru kultūras nama zāles rekonstrukcija;
•
Majoru pamatskolas sporta laukuma būvniecība;
•
tribīĦu, skrejceĜu ar mākslīgo segumu un Tirzas ielas būvniecība Slokas
sporta kompleksā;
•
asfalta seguma atjaunošana par vairāk nekā Ls 183 000;
•
Slokas slimnīcas ēdnīcas remonts.
Uzsākta būvniecība šādos objektos:
•
RaiĦa ielas posmā no NometĦu ielas līdz Satiksmes ielai rekonstrukcija;
•
iekšpagalma rekonstrukcija Engures ielā;
•
sporta laukuma izbūve pie Jūrmalas 1.ăimnāzijas;
•
ēkas Slokas ielā 63 lit.3 renovācija.
Apstiprinātā budžeta ietveros izstrādāti tehniskie projekti vai uzsākta projektēšana
nākamo gadu investīcijas objektiem. Pabeigta projektēšana:
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•
RaiĦa ielas rekonstrukcijai;
•
Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei Lielupē zem dzelzceĜa tilta;
•
paviljona – rotondas restaurācijai Ėemeru parkā;
•
Majoru kultūras nama interjera skiču projektam.
Uzsākta projektēšana:
•
ēkai Dubultu prospektā 1 lit.2;
•
sabiedriskai ēkai Robežu ielā 19, kur paredzēts izvietot aptieku, pašvaldības
apmeklētāju apkalpošanas centru, pašvaldības policijas iecirkni un tūrisma
informācijas punktu;
•
Turaidas un Aizkraukles ielu rekonstrukcijai;
•
Dāliju, Rembates, Raunas un Tallinas ielu rekonstrukcijai;
•
Slokas pamatskolas un Pumpuru vidusskolas rekonstrukcijai;
•
pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” būvniecībai;
•
KĜavu ielas rekonstrukcijai;
•
Tērbatas ielas rekonstrukcijai;
•
Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijai.
Veikti būvdarbi vairākos citos nozīmīgos pilsētas objektos:
•
izbūvētas autostāvvietas Dubultu prospektā 1, BlaumaĦa ielā, Kuldīgas ielā
un Druvciemā pie upes;
•
izbūvēts ielu apgaismojums vairākās līdz šim neapgaismotās ielās vai ielu
posmos (Kaugurciema, KauĦas, Litenes, Dārzu ielā, Poruka prospektā u.c.);
•
kapitālais un kārtējais remonts (jumtu un logu nomaiĦa, tualešu remonts,
ēku siltināšana, iekšējā apgaismojuma remonts u.c. darbi) veikts izglītības iestādēs.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Lai popularizētu Jūrmalas kultūrvēsturisko mantojumu, 2007.gadā izdots
suvenīrizdevums – atklātĦu komplekts „Jūrmalas dzelzceĜa stacijas”.
Piekto gadu pēc kārtas ir izdots sienas kalendārs „Jūrmalas kultūrvēsturiskais
mantojums”. Tēma 2008.gada kalendāram – koka amatniecība. Lai šo izdevumu
izveidotu, tika veikta izpēte par Jūrmalas vēsturisko ēku koka amatniecību, uzmanību
pievēršot ēku fasādēs pielietotajām konsolēm un aplikatīvajiem dekoriem, kā arī veikta
vēsturisko kokgriezumu un būvdetaĜu attīrīšana un konservācija.
Izstrādāts kultūrtūrisma maršruts „Jūras iela Majoros”.
Veikta izpēte un materiālu apkopošana par neolīta laika apmetni Priedainē.
Labiekārtošana
Kopējais 2007.gada budžets labiekārtošanas darbiem bija Ls 1,995 miljoni.
Paralēli pilsētas ikdienas sakopšanas darbiem 2007.gadā:
•
izgatavotas un uzstādītas 15 jaunas autobusu pieturu nojumes;
•
izgatavotas 50 jaunas pludmales pārăērbšanās kabīnes;
•
peldvietās uzstādīti jauni rotaĜu aprīkojumi;
•
kāpu zonā izvietoti papildus aptuveni 200 metri koka laipu celiĦu ērtākai
nokĜūšanai pludmalē.
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Dzimtsarakstu veidošana
Jūrmalā 2007.gadā reăistrēta 757 bērnu piedzimšana (2006.gadā – 647), tātad
piedzimuši par 17 procentiem vairāk bērnu nekā gadu iepriekš. Vairums Jūrmalā
reăistrēto jaundzimušo pasaulē nākuši Jūrmalas slimnīcā – 635 bērniĦi. Zēnu ir reăistrēts
par 37 vairāk nekā meitenes. Gads bijis svētīgs ar dvīĦu dzimšanu – ar diviem bērniĦiem
uzreiz papildinājušās septiĦas jūrmalnieku ăimenes.
Populārākie meiteĦu vārdi 2007. gadā ir bijuši Aleksandra (30), Anastasija (12),
Evelīna (11), Anna (9), Katrīna (9), Paula (8), Sofija (7) Elizabete (7). Populārākie zēnu
vārdi ir bijuši Roberts (11), Ričards (10), Markuss (9), Maksims (9), Aleksandrs (8),
Artūrs (8), Ralfs (8).
Bērniem doti arī netradicionāli vārdi, piemēram, Agape, Dainars, Dēlija, Džefs,
Jagoda, Kālebs, Osanna, Rians un citi.
Miršanas gadījumu skaits ir pieaudzis no 826 gadījumiem 2006. gadā līdz 874
gadījumiem 2007.gadā, tātad pieaudzis par nepilniem 6 procentiem.
Par 31 pieaudzis Jūrmalā noslēgto laulību skaits. Ăimenes izveidošanu pērn
oficiāli reăistrējuši 362 pāri. Starp šīm laulībām trīs noslēguši jaunieši, kas jaunāki par 18
gadiem, 48 pāri laulājušies baznīcā un 14 jūrmalnieki savu dzīvi saistījuši ar
ārzemniekiem.
Izglītība
Jūrmalas pilsētas dome pilda pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas
un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā, realizējot valsts izglītības politiku un
Jūrmalas izglītības politiku Jūrmalas teritorijā un galveno uzmanību veltot izglītības
iestāžu attīstībai.
SaskaĦā ar Jūrmalas pilsētas sākumskolu, pamatskolu, speciālās
pamatskolas, vidusskolu, vakarskolas titulsarakstu 2007.gada 4.septembrī 1.-12.klasē
mācījās 5 199 skolēni. 2007.2008.mācību gadā pamatizglītības programmu 1.klasē apgūst
319 skolēni, mazākumtautības pamatizglītības programmu - 150 skolēni. Vispārējās
vidējās izglītības iestāžu 10.klasē atbilstoši piedāvātajām izglītības programmām mācās
603 skolēni.
Tabula. 2007.2008.mācību gadā nokomplektētās pamatizglītības programmu
1.klases
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izglītības iestāde
Sākumskola „Atvase”
Sākumskola „Taurenītis”
Sākumskola „ZvaniĦš”
Jūrmalas Alternatīvā skola
Majoru pamatskola
Slokas pamatskola
Vaivaru pamatskola
Ėemeru vidusskola
Lielupes vidusskola
Pumpuru vidusskola
Kopā:

Paralēlklašu skaits
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
14

Izglītojamo skaits
52
22
26
20
52
52
20
15
20
40
319
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Tabula. 2007./2008.mācību gadā nokomplektētās mazākumtautības pamatizglītības
programmu 1.klases
Nr.
1.
2.
3.
4.

Izglītības iestāde
Sākumskola „Ābelīte”
Jaundubultu vidusskola
Kauguru vidusskola
Mežmalas vidusskola
Kopā:

Paralēlklašu skaits
1
1
2
2
6

Izglītojamo skaits
20
26
52
52
150

Tabula. 2007./2008.mācību gadā atbilstoši piedāvātajām izglītības programmām
nokomplektētās vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klases
Nr.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Izglītības
iestāde
Jūrmalas
1.ăimnāzija

Kauguru
vidusskola

Ėemeru
vidusskola
Pumpuru
vidusskola

Jaundubultu
vidusskola

Lielupes
vidusskola
Mežmalas
vidusskola

Vakara
vidusskola

Izglītības programma, programmas
kods
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma, 31013011
Profesionāli orientēta virziena
(komerczinības) programma, 31014111
Humanitārā un sociālā virziena
(valodas) programma, 31012111
Vispārizglītojošā virziena ,31022011
Vispārizglītojošā virziena,
mazākumtautību programma, 31011021
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena, mazākumtautību programma,
31013021
Vispārizglītojošā virziena programma,
31011011
Vispārizglītojošā virziena programma,
31011011
Matemātikas un tehnikas zinātnes
virziena programma,31013011
Vispārizglītojošā virziena,
mazākumtautību programma, 3101102
Humanitārā un sociālā virziena
mazākumtautību programma,31012021
Vispārizglītojošā virziena programma,
31011011
Vispārizglītojošā virziena,
mazākumtautību programma, 31011021
Matemātikas un dabaszinātĦu virziena,
mazākumtautību programma, 31013021
Vakara (maiĦu) vispārizglītojoša
virziena mazākumtautību programma,
31011022
Vispārizglītojošā virziena programma,
31011013
Vakara (maiĦu) vispārizglītojoša
virziena programma, 31011012
Vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma, 31011023

Paralēlklašu
skaits
1

Izglītojamo
skaits
28

1

28

1

28

1
1

28
27

1

27

1

22

2

54

1

27

1

27

1

27

2

54

1

27

1

27

1

22

2

50

1

25

2

50
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Nr.

Izglītības
iestāde

Izglītības programma, programmas
kods
Vakara (maiĦu) vispārizglītojoša
virziena mazākumtautību programma,
31011022

Paralēlklašu
skaits
1

Izglītojamo
skaits
25

23

603

Kopā:

Atkārtos mācības
9.kl.
Mācīsies 10.kl. savā
skolā
Mācīsies Jūrmalas
vakarskolā
Mācīsies Jūrmalas
skolās
Mācīsies citā
Latvijas skolā
Mācīsies arodskolā

Mācīsies kursos

Strādās

Izbrauca

Nav nodarbināti

Kauguru vidusskola
Ėemeru vidusskola
Pumpuru vidusskola
Jaundubultu vidusskola
Lielupes vidusskola
Mežmalas vidusskola
Vakara vidusskola
Slokas pamatskola
Majoru pamatskola
Alternatīvā skola
Vaivaru pamatskola
Kopā:

1

4

17

2

0

0

0

0

5
4
9
0
0
2
2
36
21
0
5
88

12
2
3
1
4
2
3
23
36
13
4
120

2
3
23
3
10
11
3
4
1
0
1
63

1
0
0
0
1
2
0

3
0
5
3
1
4
3
5
0
0
0
24

1
0
0
1
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

1
0
1
4

0
0
2
7

Beidza 9. kl.

Jūrmalas 1.ăimnāzija

Mācījās 9. kl.

Skola

Tabula. Jūrmalas pamatskolu 2006./2007.mācību gada beidzēju turpmākās gaitas

86

85

62

69
22
76
51
52
61
18
78
58
13
14
598

62
21
71
45
43
57
12
72
58
13
14
553

3
1
2
6
9
4
3
4
0
0
0
33

32
10
40
37
27
36
6

0

5
2
2
2
0
0
6
6
0
1
0
0
0
1
250 25

0
0
0
4

Jūrmalā 2006./2007.mācību gadā 9.klasi beidza 553 skolēni, no kuriem Jūrmalas
vakarskolā mācības turpina 25 skolēni, citās Latvijas skolās mācās 120 skolēni,
arodskolās mācās 63 skolēni.

Nav nodarbināti

23
13
0

Dekrēta atvaĜinājumā

37
10
1

Izbrauca

33
6
5

Strādā

106
41
13

Valsts
Bu- Mak-sas
džeta

Mācās vidējā
speciālā. skolā
Mācās kursos

Jūrmalas 1.ăimnāzija
Kauguru vidusskola
Ėemeru vidusskola

Iestājās augstskolā

Privātās

Skola

Beidza 12.klasi

Tabula. Jūrmalas vidusskolu 2006./2007.mācību gada absolventu turpmākās gaitas

2
4
6

4
4
1

5
2
0

0
2
0

0
0
0

2
0
0
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Dekrēta atvaĜinājumā

Nav nodarbināti

16
6
5
10
3
76

Izbrauca

15
8
14
7
11
103

Strādā

10
1
3
9
1
68

Mācās vidējā
speciālā. skolā
Mācās kursos

Pumpuru vidusskola
58
Jaundubultu vidusskola 23
Lielupes vidusskola
31
Mežmalas vidusskola
48
Vakara vidusskola
65
Kopā: 385

Valsts
Bu- Mak-sas
džeta

Privātās

Beidza 12.klasi

Skola

Iestājās augstskolā

6
2
1
4
8
33

8
5
6
12
36
76

1
0
1
2
3
14

0
0
0
2
2
6

1
1
0
1
0
3

1
0
1
1
1
6

Jūrmalas vidusskolās 2006./2007.mācību gadā 12.klasi beidza 385 skolēni.
Tabula. Jūrmalas pilsētas Metodiskā centra 2006./2007.mācību gadā koordinētie un
organizētie pedagogu un pedagoăisko darbinieku tālākizglītības kursi
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kursu nosaukums
Krievu kā dzimtās valodas
skolotājiem pamatskolā
AngĜu valodas skolotājiem
pamatskolā
Vēstures skolotājiem
Matemātikas skolotājiem pamatskolā
Informātikas skolotājiem 7.klasē
Ėīmijas skolotājiem
Bioloăijas skolotājiem
Mājturības skolotājiem meitenēm un
zēniem pamatskolā
Ăeogrāfijas skolotājiem
Direktoru vietniekiem audzināšanas
darbā un klašu audzinātājiem
Mūzikas skolotājiem
Izglītības iestāžu vadītājiem
Kultūras vēstures skolotājiem
Ētikas skolotājiem
Speciālajiem pedagogiem
Vizuālās mākslas skolotājiem
Latviešu valodas apguves process
vidusskolā LAT2 skolotājiem
Skolēnu teātru režisoru un dramatisko
kolektīvu vadītājiem
MeiteĦu mājturības skolotājiem
Skolu bibliotekāriem „Skolas
bibliotekārs kā vadītājs. Pienākumi un
funkcijas” un „Jauna nostādne skolu

Klausītāju
skaits

Norises vieta

11

Rīga

9

Rīga

19
17
11
9
16

Majoru pamatskola
Jūrmalas 1.ăimnāzija
Rīga
Rīga
Lielvārde

26

Majoru pamatskola

5

Rīga

39

Pumpuru vidusskola

4
3
1
4
11
17

Rīga
Rīga
Rīga
Rīga
Rīga
Majoru pamatskola

13

Mežmalas vidusskola

1

Rīga

14

Majoru pamatskola
Lielupes vidusskola –
februārī
Majoru pamatskola- aprīlī

19

34

Nr.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kursu nosaukums
akreditācijā. Indikatori izglītības
iestādēs bibliotēkas darbības
kvalitātes novērtēšanai”.
Izglītības iestāžu vadītājiem
„Latviešu valodas apguves principi”
latviešu valodas skolotājiem
„Pamatizglītības standarta
dabaszinības īstenošana 5.-6.klasēs”
B2 kursu 2.sesija
Programmēšanas pamatu skolotājiem
Sākumskolas pedagogiem
Pagarinātās darba dienas grupu
skolotājiem
Speciālās izglītības pedagogiem

Klausītāju
skaits

3
30

Norises vieta

Rīga
Pumpuru vidusskola,
Vaivaru pamatskola

18

Lielupes vidusskola

7
12

Rīga
Rīga
Bulduru dārzkopības
vidusskola
Rīga

20
11

Jūrmalas pilsētas Metodiskais centrs 2006./2007.mācību gadā noorganizēja vai
koordinēja 28 pedagogu tālākizglītības kursus, kuros piedalījās 350 pedagogi.
Attīstot pirmsskolas izglītības tīklu Jūrmalas pilsētā, 2007./2008.mācību gadā
atvērtas divas grupas 5 – 6 gadīgiem bērniem ar 52 vietām Lielupes vidusskolā. Kauguru
vidusskolā atvērtas divas grupas pirmsskolas vecuma bērniem ar 50 vietām.
2007./2008.mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 1 958 bērni.
Pilsētā 75,3% pirmsskolas vecuma bērnu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
Mācībām skolā tika sagatavoti 473 bērni. Jūrmalā 5 – 6 gadīgo bērnu obligāto izglītību
nodrošina visās pirmsskolas izglītības iestādēs, grupās pie skolām, kā arī Mākslas skolā.
Pirmsskolas vecuma bērniem tiek piedāvātas šādas pirmsskolas izglītības
programmas:
• pirmsskolas izglītības programma;
• mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma;
• mazākumtautību piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai
programma.
Bērniem ar īpašām vajadzībām tiek piedāvātas piecas programmas, ko apgūst 178
bērni:
• speciālā pirmsskolas izglītības programma bērniem ar valodas attīstības
traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādēs „Madara”, „Lācītis”, sākumskolā
„Taurenītis”;
• speciālā pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar
valodas attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādēs „Mārīte”, „Bitīte”,
„Lācītis”, sākumskolā „Ābelīte”;
• speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem
pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”;
• speciālā pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar
redzes traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”;
• speciālā pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar
somatiskām saslimšanām pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” ir sociālās aprūpes grupa 12 bērniem no
maznodrošinātām ăimenēm. Pirmsskolas izglītības iestādēs „NamiĦš”, „Saulīte”,
„Katrīna” ir sācis strādāt logopēds.
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Izglītības finansējumu Jūrmalā 2007.gadā veidoja pašvaldības budžets –
Ls 3 143 330, sociālais budžets – Ls 72 086, valsts budžets – Ls 4 897 105, maksas
pakalpojumi – Ls 285 801, kā arī speciālais budžets – Ls 318. No pašvaldības
pamatbudžeta izglītībai atvēlētā daĜa 2007.gadā pieauga par 48% salīdzinājumā ar
2006.gadu, no valsts budžeta – par 36%. IeĦēmumi no maksas pakalpojumiem pieauguši
par 28%.
Jūrmalas pašvaldība, plānojot izglītības iestāžu budžeta izdevumu daĜu, ir
noteikusi galvenos plānošanas pamatprincipus, līdz ar to nodrošinot vienotu pieeju.
Kopējais finansējums, rēėinot uz katru izglītojamo, 2007.gadā ir ievērojami pieaudzis.
Noslēgti 133 līgumi ar citām pašvaldībām, kuru audzēkĦi apmeklē Jūrmalas
izglītības iestādes, caurmērā tie ir 786 audzēkĦi gadā. ViĦu izglītošanai pašvaldība
saĦēmusi Ls 152 040. Noslēgti 56 līgumi ar pašvaldībām, kuru izglītības iestādes
apmeklē Jūrmalas skolēni, caurmērā tie ir 105 audzēkĦi gadā. Par šo bērnu izglītošanu
pašvaldība maksājusi Ls 167 977.
Jūrmalas pilsētas dome 2007.gadā ir pieĦēmusi vairākus izglītības sistēmai
būtiskus lēmumus, kuros paredzēts nopietns atbalsts dažādu kategoriju jūrmalnieku un
viĦu bērnu izglītošanai. Augustā tika pieĦemti saistošie noteikumi „Kārtība, kādā tiek
sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saĦemšanai” un
nolikums „Jūrmalas pilsētas pašvaldības stipendiju nolikums”. Novembrī pieĦemti
saistošie noteikumi „Par pašvaldības pabalstu izmaksu vecākiem (aizbildĦiem), kuru
bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei” – saskaĦā ar šiem noteikumiem no 2008.gada 1.janvāra sāka
izmaksāt pašvaldības pabalstu bērnu vecākiem, kuru bērni netiek nodrošināti ar vietu
pirmsskolas izglītības iestādē.
Visās izglītības iestādēs veikts ugunsdrošības stāvokĜa apsekojums. Rezultāti
apkopoti un veikts iepirkums par ugunsdrošības un balss izziĦošanas signalizācijas
projektu izstrādi 19 izglītības iestādēm.
Lai nodrošinātu bērniem ikdienā veselībai nekaitīgu dzērienu, tika veikts dabīgā
avota ūdens iepirkums visām 34 Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm 2007./2008.mācību
gadam.
Metodiskais centrs pārskata periodā aktivizējis darbību un nostiprinājis sadarbību
ar skolām, sniedzot dažāda veida metodisko atbalstu pedagoăiskajam personālam.
Palielinājusies pilsētas radošāko skolotāju iesaistīšanās projektos un līdzdarbošanās
mācību materiālu un līdzekĜu izstrādē. Ar 40 skolotājiem ir noslēgti līgumi par mācību
materiālu izstrādi, notikušas trīs metodiskās konferences, notikušas 18 atklātās stundas,
kurās skolotāji prezentējuši labāko pieredzi sava priekšmeta mācīšanā.
Skolēni piedalījušies 38 pilsētas mācību olimpiādēs, 4 novada un 15 valsts mācību
olimpiādēs. Valstī un novadā iegūtas 13 godalgotas vietas.
Uzlabojies darbs ar pilsētas talantīgākajiem skolēniem - notikusi 1.skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā piedalījās 27 skolēni.
Jūrmalā 2007.gadā tika licencētas 28 interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmas, tai skaitā, 3 interešu izglītības programmas un 25 pieaugušo
neformālās izglītības programmas. Tika licencētas 12 jaunas programmas un
pārlicencētas 16 programmas. Pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanas
licenču izsniegšanas komisija izsniedza 17 bezmaksas licences bezdarbnieku apmācībām.
Ir iesniegta dokumentācija Rīgas plānošanas reăiona attīstības padomei par ES
Struktūrfondu atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai.
Pašvaldība piedalās projektā „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās
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izglītības programmu īstenošanai Jūrmalas pilsētas skolās”. Lai uzlabotu izglītības
kvalitāti matemātikā un dabaszinātnēs vispārējās vidējās izglītības posmā, piecās skolās Jūrmalas 1.ăimnāzijā, Jaundubultu, Kauguru, Mežmalas un Lielupes vidusskolā laikā no
2008. līdz 2011.gadam tiks realizēts projekts šo mācību kabinetu materiāli tehniskās
bāzes nostiprināšanai. Projekta kopējās izmaksas paredzētas Ls 491 962,80, ko veido
finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem (85% no kopējā finansējuma) un
pašvaldības līdzfinansējums (15%).
Veikts organizatorisks darbs, lai Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes piedalītos
Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegādes palīdzības
pilotprogramma”, kuras mērėis ir sekmēt veselas, fiziskas un garīgas personības
harmonisku attīstību, kā arī nodrošināt mācību priekšmeta „Sports” pilnvērtīgu satura
realizāciju un ārpusskolu fiziskajām aktivitātēm nepieciešamā sporta inventāra iegādi.
Plānotais pašvaldības līdzfinansējums - līdz Ls 51 000.
Vairākas skolas - Majoru pamatskola, sākumskola „Atvase”, Lielupes, Pumpuru
vidusskola un Jūrmalas 1.ăimnāzija ir iesaistījušās dažādos starptautiskos projektos,
izmantojot potenciālu, ko piedāvā Eiropas Savienība, kā arī sadarbojoties ar Jūrmalas
sadraudzības pilsētām citās valstīs.
Lai pilnveidotu mācību un audzināšanas procesu un to veidotu atbilstošu šodienas
aktualitātēm, 2007.gadā veikti vairāki pētījumi, piemēram, „Kā es jūtos skolā?”, „Riska
grupas skolēni un viĦu ăimenes Jūrmalas pilsētā 2007.gadā”, „Bērni, kuru vecāki strādā
ārpus Latvijas 2007.gadā” un izveidots pārskats „Bērnu tiesību stāvoklis Jūrmalā
2006.gadā”.
Skolotāju tālākizglītības nodrošināšanai pārskata periodā organizēti 84 semināri,
aptverot visas interešu grupas – skolu administrācijas pārstāvjus, mācību priekšmetu
skolotājus, speciālos, sociālos pedagogus, skolu logopēdus, bibliotekārus un pirmsskolas
pedagogus, īpaši akcentējot skolēnu darba drošības un veselības tēmas.
Notika konference „Jūrmala – droša pilsēta bērniem”.
Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas jomā 2007.gadā izglītības iestādēs
svarīgākie pasākumi līdztekus valsts svētku atzīmēšanai bija konkurss ”Latvijas jaunieši
ar skatu uz Eiropu”, skolēnu patriotiskās dienas „Augsim Latvijai”, pilsētai un tās
cilvēkiem veltīts radošo darbu konkurss, vēstures konkurss „Viss par Jūrmalu” un
fotokonkurss „Mana Jūrmala”.
Notikuši 28 dažādi kultūrizglītības jomas konkursi, skates, radošo darbu izstādes,
erudītu un intelektuāĜu, vokālistu konkursi, tautisko un mūsdienu deju kolektīvu skates un
konkursi, teātru un skatuves runas konkursi. Par vērienīgākajiem sarīkojumiem šajā ziĦā
var uzskatīt skolēnu dziesmu un deju lielkoncertu Dzintaru koncertzalē „Uzmini” un
novada mēroga pasākumu 10.-12.klašu skolēniem „Tiekamies dejā”.
Vides un veselības izglītības sfērā notikuši 12 pasākumi, lielāko uzmanību
pievēršot mikrovides sakārtošanai skolā un izglītošanai par veselības profilaksi.
Notikuši 14 pilsētas mēroga tehniskās jaunrades pasākumi, audzēkĦi piedalījušies
valsts sacensībās dzelzceĜa, kuău un tehniskajā modelēšanā, lidmodelistu sacensībās,
Jūrmalas skeitborda pulciĦa dalībnieki piedalījušies starptautisku sacensību posmos.
Sociālā palīdzība un veselības aprūpe
Sociālās palīdzības pasākumiem kopumā 2007. gadā tika izlietoti Ls 2 139 022.
Par šiem līdzekĜiem sniegti pašvaldības institucionālie sociālās aprūpes un sociālās
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rehabilitācijas pakalpojumi, pirkti pakalpojumi konkrētu iedzīvotāju vajadzībām, uzturēts
sociālais dienests un nodrošinātas brīvpusdienas skolās.
Sociālo palīdzību piešėīra, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem
noteikumiem Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”, kas
nosaka palīdzības sniegšanas kārtību un personu kategorijas, kam palīdzība piešėirama,
kā arī piešėiramās palīdzības apjomu. 2007.gadā Jūrmalas pilsētā bija pieejami
15 pašvaldības sociālie pabalsti. Pabalstu saĦēmēju skaitā uzskaitītas 4 269 personas,
brīvpusdienas saĦēma 1 939 bērni, kopā izlietojot Ls 329 630. Garantētā minimālā
ienākuma pabalstu saĦēmušas 290 personas un tam izlietoti Ls 15 267.
Sociālajā situācijā kopumā vērojama pozitīva dinamika – samazinās trūcīgo
personu un garantētā minimālā ienākuma pabalsta saĦēmēju skaits. 2007.gadā tika
uzskaitītas 1 143 trūcīgas personas. Gada beigās tika veikta minēto saistošo noteikumu
aktualizācija, paplašinot pabalstu pretendentu loku, izstrādāti priekšlikumi jauniem
pabalstu veidiem – pabalstam individuālo sociālās rehabilitācijas mērėu sasniegšanai,
pabalsts aizbildnim un pabalsts aizgādnim. Pašvaldības pabalsts jaundzimušajiem
2008.gadā palielināts no Ls 50 uz Ls 100 katram jaundzimušajam jūrmalniekam.
Lai nodrošinātu pārskatāmu un viegli izprotamu pašvaldības sociālo pakalpojumu
piešėiršanas kārtību, 2007.gadā izstrādāti un 2008.gada 17.janvārī apstiprināti saistošie
noteikumi „Par jūrmalas pilsētas sociālajiem pakalpojumiem”. Izstrādāti saistošie
noteikumi „Kārtība kādā ăimene vai atsevišėi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā” un šiem noteikumiem 2007.gada beigās veikta
aktualizācija, palielinot ienākumu līmeni minētajai kategorijai.
Sekmīgi savu darbu veica dienas centrs, kur bērniem no sociālā riska ăimenēm ir
iespēja būt drošā vidē un iegūt atbalstu savu problēmu risinājumam. Apmeklētāju
uzskaitē ir 80 bērni no sociālā riska ăimenēm.
Sekmīgi strādāja sociālās jomas integrācijas atbalsta centrs, lai nodrošinātu darba
vidi nevalstiskajām organizācijām - telpas aprīkotas ar interneta pieslēgumu, tādējādi
sniedzot atbalstu nevalstisko organizāciju darbam un veicinot pilsoniskas sabiedrības
veidošanos Jūrmalas pilsētā. 2007.gada laikā sociālās jomas nevalstisko organizāciju
centrs sekmēja jaunu organizāciju veidošanos - Jūrmalas invalīdu biedrība „Anima”,
Latvijas multiplās sklerozes asociācijas Jūrmalas nodaĜa, Minesotas biedrības Jūrmalas
nodaĜa, veidojas interešu klubs sievietēm.
2007.gadā pilsētā palielinājies specializēta, īpaši personām ar pārvietošanās
grūtībām pielāgota transporta pakalpojuma saĦēmēju skaits. 2007.gadā tas sasniedza 76
un tam tika izlietoti Ls 21 963.
Veselības aprūpes jomā realizēti vairāki iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamības
palielināšanas projekti, uzmanība pievērsta krūts vēža profilaksei, fluora iegādei
pirmsskolas iestādēs, kā arī sniegts ievērojams ieguldījums ārstniecības iestāžu
infrastruktūras attīstībā un ārstniecības tehnoloăiju iegādē kopsummā par Ls 90 000.
Turpinājās aktīva narkomānijas profilakses programmas realizācija par
pašvaldības budžeta līdzekĜiem Ls 11 914 apmērā.
Pašvaldība administrēja finansējumu aptiekas diennakts darba nodrošināšanai
Kauguros Ls 10 085 apmērā. Tuberkulozes slimnieku atveseĜošanās programmas
atbalstam izlietoti Ls 1 500, apmaksājot ceĜa izdevumus līdz ārstniecības iestādei
medikamentu saĦemšanai, kā arī pusdienas.
Pašvaldība ir partneris starptautiskos sadarbības projektos: INTERREG III B –
„Uzmanība dzīves kvalitātei un veselībai Baltijas jūras reăionā”. Turpinājās līdzdalība
Pasaules Veselības organizācijas projektā „Veselīgās pilsētas”. Sadarbībā ar Baltijas jūras
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reăiona Veselīgo pilsētu asociāciju Jūrmalas pilsētas domē tika noorganizēta konference
Latvijas pašvaldībām, lai pārĦemtu un izplatītu Eiropas pilsētu un Jūrmalas pieredzi šajā
jomā.
2008.gadā plānots rūpīgi sekot ekonomiskās situācijas attīstībai, lai nekavējoties
veiktu nepieciešamās izmaiĦas sociālās palīdzības sniegšanā, kas būtu nepieciešamas
saistībā ar inflācijas radīto ietekmi uz sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju mājsaimniecībām
un pamatvajadzību nodrošināšanu. Paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekĜus, lai ar sportiskām, kultūras, izglītojošām aktivitātēm sniegtu atbalstu Jūrmalas
pilsētas pensionāru aktīvai laika pavadīšanai, izveidotu servisa dzīvokĜus personām ar
funkcionāliem traucējumiem un grupu dzīvokĜus personām ar garīga rakstura
traucējumiem, kā arī veicinātu iedzīvotāju izpratni par veselīgu uzturu un rūpētos par
bērnu mutes veselību. Nodomāts izveidot narkomānijas profilakses centru - „zemā
sliekšĦa pakalpojumu”, lai vajadzības gadījumā klienti saĦemtu atbalstu iespējami ātrākā
laikā.
Kultūra
Kultūras jomā 2007.gadā Jūrmalas pilsētas dome lielāko uzmanību pievērsa
principiem, mērėiem un uzdevumiem, kas ietverti Valsts Kultūrpolitikas vadlīnijās
2006.-2015.gadam. Galvenie kultūras attīstības pamatprincipi: kultūras identitātes
saglabāšana un stiprināšana, kultūras daudzveidības veicināšana, jaunrades un radošo
izpausmju atbalstīšana, kultūras pieejamības un indivīda iespēju līdzdarboties kultūras
dzīvē sekmēšana.
Ir pieaugusi gan kultūras pasākumu daudzveidība, gan sarīkojumu skaits.
Salīdzinājumā ar 2004.gadu, kad Jūrmalā tika organizēti 390 kultūras pasākumi,
2007.gadā to bija par 58 vairāk. Lielākais pasākumu skaits - 64 notika 2007.gada augustā.
Spilgtākie sarīkojumi - starptautiskais mākslas forums „Māksla vieno tautas” ar Jūrmalas
sadraudzības pilsētu mākslinieku piedalīšanos, rokmūzikas festivāls „Tu esi pamanīts”,
kas pulcina jauniešu grupas no visas Baltijas, starptautiskais Baleta festivāls, kas
iepazīstina ar jaunām pasaules baleta zvaigznēm, starptautiskie Opermūzikas svētki,
kuros tika iestudēta opera „Karmena” ar izcilo Nadju Krastevu galvenajā lomā,
romantisks concerto grosso „Naksnīgās noskaĦas” pie Ėemeru sēravotiĦa, „Vasaras
mūzikas koncerti dievnamā” - Dubultu ev.lut. baznīcā, starptautiskais mūzikas festivāls
„Summertime". Aicina Inese Galante” Dzintaru koncertzālē.
Tabula. Kultūras pasākumu skaita salīdzinājums 2004.-2007.gadā
T.sk., vasaras sezonā
Gads

Pasākumu
skaits gadā

2004.
2006.
2007.

390
430
448

5
mēnešos
kopā
170
213
200

Maijā

Jūnijā

Jūlijā

Augustā

Septembrī

38
52
30

27
57
47

53
26
38

34
57
64

18
21
21

Spilgtākais kultūras identitātes saglabāšanas un stiprināšanas pasākums 2007.gadā
bija cikls, kas veltīts jūrmalnieka mākslinieka un rakstnieka Alberta Kronenberga
120.gadadienai: svētki ăimenei „SprunguĜmuižas gadatirgus” Bulduros, A.Kronenberga
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takas izveidošana Slokā un bukleta „Atrodi mazo ganiĦu Slokā” izdošana, mākslinieka
Edvīna KrūmiĦa piemiĦas zīmes atklāšana pie Slokas bibliotēkas un A. Kronenberga
nosaukuma piešėiršana Slokas bibliotēkai. AtmiĦā paliekoša bija arī baletmākslinieces
Helēnas Tangijevas – Birznieces 100 gadu atcere – baleta vēstures izstāde „Dzīve un
deja” Jūrmalas pilsētas muzejā.
Atzīmējot mācītāja un mākslinieka Miervalža Ėemera 105.dzimšanas dienu,
Ėemeru dzimtai tika uzstādīts piemiĦas akmens Ėemeru veckapos. Ar lielisku tautisko
deju kolektīvu koncertu Majoru kultūras namā 80-tajā jubilejā tika sumināts jūrmalnieks,
ilggadējs tautisko deju kolektīvu vadītājs, Dziesmu un deju svētku deju goda virsvadītājs
Osvalds Štrauss. Jūrmalas mākslinieku grupas dibināšanas 30.gadadienai tika veltīta
plaša izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā un Sv.Pētera baznīcā Rīgā, Jūrmalas Latviešu
biedrības 125.gadadienas svinībām tika izdots buklets „Jūrmalas Latviešu biedrība vakar, šodien, rīt.”, ar trīs mūzikas koncertiem tika godināta Slokas ev.lut baznīcas
440.gadadiena.
Jūrmalā 2007.gadā darbojās 21 pašvaldības, valsts un privātā kultūras iestāde un
biedrība, kā arī Slokas un Dubultu ev. lut. baznīcas kā garīgās mūzikas koncertu zāles,
tomēr galvenā kultūrvides veidotāja vasaras sezonā ir Dzintaru koncertzāle, kas ir
visaktīvākā, populārākā un labāk aprīkotā vasaras koncertzāle ZiemeĜvalstu reăionā.
2007.gada vasaras sezonā notika 97 pasākumi, skatītāju skaits - 230 000.
Kultūras iestāžu izvietojums no Ėemeriem līdz Bulduriem veicina kultūras
pieejamību un indivīda iespējas līdzdarboties kultūras dzīvē. Jūrmalas kultūras iestādēs
kopā ir 5 165 skatītāju vietas. Lasītāju vietu skaits Jūrmalas bibliotēkās – 169.
Tabula. Skatītāju vietu skaits Jūrmalas kultūras iestādēs/koncertvietās
Nr.
1.

Iestādes nosaukums
Jūrmalas pilsētas muzejs

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aspazijas māja
Brīvdabas muzejs
Jūrmalas pilsētas teātris
Kauguru kultūras nams
Majoru kultūras nams
Bulduru kultūras nams
Pasaku māja Undīne
RaiĦa un Aspazijas vasarnīca - muzejs
Dzintaru koncertzāle
Mellužu estrāde
Dubultu ev.lut. baznīca
Slokas ev.lut. baznīca
Kopā:

Skatītāju vietu skaits
1.zāle - 150
2.zāle - 100
50
150
100
250
277
50
80
130
2028
500
600
700
5165

Tabula. Lasītāju vietu skaits Jūrmalas bibliotēkās
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Iestādes nosaukums
Jūrmalas centrālā bibliotēka
Kauguru bibliotēka
Asaru bibliotēka
Ėemeru bibliotēka
Slokas bibliotēka

Vietu skaits
17
50
10
31
15
40

Nr.
6.
7.

Iestādes nosaukums
Bulduru bibliotēka
Dubultu bērnu bibliotēka

Vietu skaits
40
6
169

Kopā:

Jūrmalas kultūras iestādēs 2007.gadā darbojās 35 radošie kolektīvi, dalībnieku
skaits - 667, t.sk. 9 bērnu kolektīvi, kuros jaunas iemaĦas dažādos žanros apguva 240
dalībnieki. Kauguru kultūras namā veiksmīgi darbojās jauniešu klubs „Eksperiments”.
Jūrmalas pilsētas muzejā 2007.gadā savu darbu uzsāka Bērnu pasaku darbnīca, kurā
mazajiem ir iespēja iepazīties ar mākslas pasauli, bet gada nogalē tika organizēta bērnu
mākslas balva „Lielā zemene”. Jūrmalas teātrī jauniešiem ir iespēja apgūt teātra mākslas
pamatus bērnu un jauniešu teātra studijā.
Sekmējot jaunrades un radošās izpausmes, Jūrmalas pilsētas dome finansēja
5. Jūrmalas Starptautisko pianistu konkursu, Starptautiskā operas solistu Belvederas
konkursa Jūrmalas atlases kārtu, Starptautisko bērnu un jauniešu vizuālās mākslas
konkursu „Es dzīvoju pie jūras”, bērnu un jauniešu konkursu „Jaunās zvaigznes Latvijas
roka leăendām”, Starptautisko horeogrāfijas festivālu „Arabeska”.
Lai veicinātu kultūras daudzveidību, 2007.gadā tika izsludināts Jūrmalas pilsētas
domes kultūras projektu konkurss. Iesniegto projektu pieprasītais finansējums pārsniedza
Ls 170 000. Kultūras projektu konkursa komisija atbalstīja akadēmisko mūzikas koncertu
organizēšanu, pasākumu organizēšanu bērniem un jauniešiem, izstāžu un mākslas darbu
konkursu organizēšanu, jaunrades darbus par kopīgo summu Ls 26 000.
Tradicionāli tika organizēti etniskās kultūras svētki - MeteĦdienas jeb MeteĦu
spēles Jūrmalā ar vairāku desmitu folkloras ansambĜu piedalīšanos no visas Latvijas,
Lieldienu pasākumi dažādās vietās no Kauguriem līdz Lielupei, JāĦu ielīgošanas
pasākumi, JāĦu un Ziemassvētku svinības, gadskārtu tirdziĦi ar tautas daiĜamata meistaru
piedalīšanos.
Ievērojami - gandrīz par 100% salīdzinājumā ar 2000.gadu ir pieaudzis
pašvaldības finansējums Jūrmalas kultūras iestāžu kārtējam un kapitālajam remontam,
investīcijām, materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai.
Tabula. Jūrmalas pilsētas domes finansējums kultūras iestāžu infrastruktūras
uzturēšanai, atjaunošanai un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai 2000.–2007.gadā
(Ls)
Bibliotēkas

Gads
Kopā

2000
12 006

2001
3 200

2002
19 453

2003
45 901

2004
8 444

2005
10 678

2006
38 739

2007
65 296

Kopā
203 717

Kapitālais
un kārtējais
remonts

12 006

3 200

19 453

44 681

4 790

10 678

38 739

37 967

171 514

1 220

3 654

27 329

32 203

Investīcijas
Muzeji un
izstādes

Kopā

460

700

35 000

221 873

619 829

128 795

57 258

98 126

1 162 041

Kapitālais
un kārtējais
remonts

460

700

35 000

9 187

83 829

76 395

14 258

20 929

240 758

212 686

536 000

52 400

43 000

77 197

921 283

10 599

25 398

118 861

21 115

337 468

539 091

Investīcijas
Kultūras
nami

Kopā

11 900

3 300

10 450
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Gads

2000

2001

2002

Kapitālais
un kārtējais
remonts

11 900

3 300

10 450

2003

2004

2005

10 599

25 398

118 861

2006
21 115

Investīcijas
Kultūras
pasākumi,
mākslas
priekšmetu
iegāde

Kopā

0

0

0

Kapitālais
un kārtējais
remonts

Reliăija

276 139

477 762

61 329

61 329

11 442

3 971

949

13 428

31 786

1 996

11 442

3 971

949

3 193

21 551

10 235

10 235

Kopā

32 750

38 800

8 006

33 500

301 341

940 200

1 914 650

45 867

3 315 114

Kapitālais
un kārtējais
remonts

23 700

23 800

7 809

20 500

54 934

15 320

11 170

44 211

201 444

Investīcijas
Kopā

9 050
0

15 000
0

197
0

13 000
1 400

246 407
5 000

924 880
4 958

1 903 480
9 222

1 656
0

3 113 670
20 580

1 400

5 000

4 958

9 222

0

20 580

0

0

Kapitālais
un kārtējais
remonts
Investīcijas
Brīvais
laiks,
sports,
kultūra,
reliăijas
pasākumi

Kopā

1 996

Investīcijas
Pārējās
kultūras
iestādes

2007

Kopā

0

0

Kapitālais
un kārtējais
remonts

2 050

2 226

1 904

1 700

300

3 979

12 159

2 050

2 226

1 904

1 700

300

3 979

12 159

0

0

564 164

5 284 488

Investīcijas
Kopā:

57 116

46 000

74 959

317 495

973 358

1 209 163

2 042 233

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gadā ievērojamus līdzekĜus piešėīra tautas tērpu
atjaunošanai vai izgatavošanai tautas mākslas kolektīviem, kas gatavojas piedalīties
2008.gada 24. Vispārējos latviešu dziesmu un 14. Deju svētkos.
Veicinot Jūrmalas kultūras darbinieku papildizglītību, tika noorganizēti dažādi
izglītojoši semināri par kultūras menedžmenta, pilsētas tēla veidošanas un citām tēmām.
2007.gada rudenī Jūrmalas kultūras darbiniekiem ar domes atbalstu bija iespēja apmeklēt
RaiĦa un Aspazijas trimdas vietu Šveicē, KastaĦolā.
Ar katru gadu arvien vairāk tiek realizēti kultūras projekti, kas ar dažādu resursu
apvienošanu veicina Jūrmalas kultūras iestāžu sadarbību.
Sports
Sporta dzīve 2007.gadā iesākās ar Jūrmalas pilsētas atklāto čempionātu basketbolā
(18 komandas, ap 200 dalībnieku, 66 spēles un vairāk nekā 1 000 skatītāju), kas savus
piekritējus pulcēja ne tikai no pilsētas, bet arī no tuvākās apkārtnes, radot īpašu prieku
sacensties un gūt patiesu gandarījumu par katru uzvaru.
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Basketbolu ziemas sezonā ar labiem rezultātiem spēlēja Latvijas Basketbola līgas
(LBL) komanda „Jūrmalas sports/Fēnikss”, izcīnot 4.vietu turnīrā, Latvijas Amatieru
basketbola līgas (LABL) komanda, bērnu un jauniešu komandas un sporta senioru dāmu
un kungu komandas.
Lielu skatītāju pulku ar savām spēlēm piesaistīja handbola komanda „Jūrmalas
sports/Kāpa”, Latvijas čempionātā ierindojoties valsts labāko komandu sešiniekā.
Handbola spēles notika arī jaunatnes komandām gan mājās, gan izbraukumā.
Ziemas sezonā telpās notika Starptautiskais Eiropas ziemas jauniešu komandu
čempionāts tenisā.
Aktīvi savu darbību tieši vēsajā gada laikā veic Jūrmalas dambretisti – rīkojot
sacensības un startējot valsts un starptautiskos turnīros, tāpat arī galda tenisisti, bokseri,
kikbokseri, austrumu cīĦas un karatē pārstāvji, peldētāji, vingrotāji.
Specifiskas sacensības diennakts tumšajā laikā organizēja orientēšanās piekritēji.
Arvien lielāku dalībnieku atbalstu gūst Jūrmalas pilsētas atklātais aerobikas festivāls.
Ziemas un pavasara periodā Jūrmalā notika 67dažāda līmeĦa sacensības, no kurām
Jūrmalas pilsētas dome finansiāli atbalstīja 43.
Ar labiem panākumiem vasaras sākumā Jūrmalas pilsētas jauno sportistu izlase
(200 dalībnieki) piedalījās Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ventspilī, izcīnot komandu
vērtējumā 4.vietu valstī.
Vasaras sezona Jūrmalā ir piesātināta ar Ĝoti daudziem sporta pasākumiem. Pilsētā
ir notikušas vairāk nekā 70 dažāda mēroga sporta sacensības, no tām finansiāli Jūrmalas
pilsētas dome ir atbalstījusi vairāk nekā 50.
Sportistus no dažādām pasaules valstīm pulcējušas gan pasaules mēroga
sacensības (Pasaules strādājošo volejbola sacensības, Pasaules kausa izcīĦa ūdens moto
sportā, ITF Future starptautiskais turnīrs tenisā vīriešiem, Deivisa kausa izcīĦa tenisā),
gan Eiropas (Baltijas jūras valstu čempionāts skeitborda slalomā) un cita mēroga
starptautiskas sacensības (pludmales volejbolā, mākslas vingrošanā, frisbijā, spēkavīriem,
boksā, tenisā, pludmales rokasbumbā, pludmales cīĦā, burāšanā, rallijs „Latvija”).
Pilsētā ir notikuši vairāki valsts čempionāti (airēšanā, pludmales volejbolā, tenisā,
ūdens moto sportā, futbolā) un to posmi (veikbordā). ěoti populāras Jūrmalas pilsētā ir
atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss pludmales futbolā”, kur katrā posmā
piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku un tikpat daudz arī skatītāju. Jaunajā stadionā Slokā
regulāri notika LMT virslīgas sacensības futbolā, pulcējot ap 1 000 skatītāju. Tāpat Ĝoti
populāras ir pludmales volejbola sacensības (ap 1 000 skatītāju un dalībnieku), strītbols
pludmalē (ap 2 000 dalībnieku un skatītāju), spēkavīru sacensības pludmalē (ap 1 000
skatītāju un dalībnieku). Šīs sacensības savus piekritējus pulcē ne tikai pludmalē, bet arī
pie televizoru ekrāniem.
Jūrmalas pilsētas dome atbalsta un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu,
sadarbībā ar dažādām sporta organizācijām rīkojot tautas sporta sacensības skriešanā
(„Dzintara apĜi”, „BruĦurupucis”), orientēšanās („Magnēts”) un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām („Pepija”, „Tu vari”).
Visas sacensības Jūrmalas teritorijā ir notikušas augstā drošības līmenī, par to
rūpējas pilsētas dome un attiecīgie dienesti - valsts, ceĜu un pašvaldības policija, kā arī
ātrā neatliekamā palīdzība.
Vasaras sezonā Jūrmalas pilsētas dome atbalstīja sportistu piedalīšanos
starptautiskās sacensībās ārpus valsts teritorijas, kā arī pilsētas senioru izlases dalību
LSVS 44.sporta spēlēs.
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Jūrmalas pilsētas dome atbalsta jaunu sporta veidu sacensību rīkošanu pilsētā.
Pirmo reizi notika sacensības pludmales cīĦā un veikbordā, uzreiz piesaistot lielu pulku
skatītāju un atbalstītāju. Tāpat pirmo reizi pludmalē bija iespēja visas vasaras garumā
katru dienu sev izdevīgā laikā vingrot speciālista vadībā.
Jūrmalas pilsētas dome rūpējas par savu iedzīvotāju un viesu veselīgu dzīvesveidu
un aktīvu brīvā laika pavadīšanu ne tikai vasaras periodā, bet visu gadu.
Rudenī Jūrmalā notika nebijis pasākums – „Rallijs 2007”, ko tiešraidē rādīja
televīzija un apmeklēja vairāk nekā 3 000 skatītāju, ienesot pilsētas klusajā sezonā savu
daĜu spriedzes, skaĜuma un patiesi pozitīvu emociju.
Rudens un ziemas periodā sporta aktivitātes no pludmales pārceĜas uz telpām.
Sezonu atsāk sporta spēles (basketbols, volejbols, handbols, teniss, galda teniss,
dambrete), kā arī skolas un sporta skolas (burāšanas, tenisa, peldēšanas, airēšanas), sporta
klubi (15) un sporta centrs. Aktīvi sporta dzīvē integrējas cilvēki ar kustību traucējumiem
(ratiĦbasketbols, invalīdu sporta spēles, vājdzirdīgo sporta spēles).
Par pašvaldības līdzekĜiem 2007.gadā uzsākta Majoru ledus halles celtniecība,
Slokas stadiona skrejceĜa un vieglatlētikas sektoru izbūve, rekonstruēts sporta laukums
pie Jūrmalas 1.ăimnāzijas, renovēta Jaundubultu vidusskolas sporta zāle, uzsākta
Dzintaru atpūtas parka celtniecība, uzsākta sporta zāles projektēšana Ėemeru un Lielupes
vidusskolās.
Ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu 6.oktobrī durvis skolēniem un sportistiem
vēra MurjāĦu sporta ăimnāzijas Majoru filiāle, kur trenējas un mācās jaunie airētāji.
Gada noslēgumā jau tradicionāli visus sportistus kopā pulcēja un labākajiem
paldies teica domes organizētais pasākums „Gada balva sportā”.
Jūrmalas pilsētas dome sporta pasākumiem, sacensībām, komandu un sportistu
atbalstam 2007.gadā izlietoja aptuveni Ls 160 000. Secinājumi: Jūrmalas pilsētā arvien
vairāk cilvēku, sākot no jauna līdz senioram, nodarbojas ar dažādām sporta aktivitātēm.
Palielinās arī pašvaldības sporta būvju skaits un finansējums. Sporta dzīve papildinās ar
jauniem pasākumiem un sporta veidiem. Sporta dzīve Jūrmalā un sportistu starti ārpus
pilsētas robežām paliek ne tikai kvantitatīvāki, bet arī kvalitatīvāki.
Starptautiskā sadarbība
Lai veicinātu sadarbību ar kaimiĦvalstīm un Jūrmalas sadraudzības pilsētām, lai
sekmētu Jūrmalas kā vienas no labākajām kūrortpilsētām Baltijas jūras reăionā
popularitāti, regulāri tika organizētas dažāda līmeĦa ārvalstu vizītes un īstenoti sadarbības
projekti.
Regulāri visa gada garumā tika uzĦemti ārvalstu plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvji no
dažādām valstīm, lai veidotu rakstus un TV sižetus par Jūrmalu kā kūrortpilsētu ar
tūrisma pakalpojumu piedāvājumu.
Pašvaldību apmeklēja daudzas ārvalstu amatpersonas, kuru viens no galvenajiem
mērėiem ir iepazīties ar Jūrmalas kūrortpilsētu un apskatīt tās unikālo dabu un koka
arhitektūru. Ārvalstu delegācijas izrāda Ĝoti lielu interesi par Jūrmalu, tūrisma
piedāvājumu un tā potenciālu nākotnē.
Jūrmalas domes pārstāvji un tūrisma uzĦēmēji devās pieredzes apmaiĦas
braucienā uz sadraudzības pilsētu Palangu un Nidu Lietuvā. Brauciena mērėis bija tikties
ar abu pašvaldību pārstāvjiem, lai uzzinātu par pilsētas attīstības projektiem, kā arī
apskatītu pilsētu jaunākos tūrisma objektus.
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Festivāla „Francijas pavasaris Latvijā 2007” ietvaros Jūrmalas pilsētas muzejā tika
atklāta Nacionālā modernās mākslas fonda – Parīzes plastisko mākslu centra fotogrāfiju
izstāde „Vie privée”, Dubultu laukumā tika atklāta vides ekspozīcija, kura bija
apskatāma visu vasaru, savukārt nedēĜu Jūrmalas sadraudzības pilsētas Kabūras – Dīves
Estuāra komūnas kamerorėestris koncertēja dažādās pilsētas vietās – kultūras namos,
skolās un baznīcā.
Jūrmalas pilsētas domes delegācija devās uz Stambulu (Turcija), lai piedalītos
ECAD (European Cities Against Drugs) 14.mēru konferencē „CīĦa pret narkotikām –
dažādas perspektīvas” un parakstītu vienošanos par Jūrmalas iestāšanos šajā organizācijā,
kā arī devās oficiālā vizītē uz Vācijas Reinzemes-Pfalcas reăionu Rīgas plānošanas
reăiona delegācijas sastāvā kopējās sadarbības apspriešanai ar Vācijas Reinzemes
reăionu dažādās jomās.
Pašvaldības delegācija piedalījās organizācijas ECAD (European Cities Against
Drugs) konferencē „Stratēăija, menedžments un komunikācija pret narkotiku atkarību”
Milānā, apmeklēja Polijas pilsētu Sopotu, kā arī piedalījās BMEF 2007 – Baltijas
metropoĜu ekonomikas forumā.
Jūrmalas pilsētas domē viesojās Čehijas Republikas parlamenta Deputātu palātas
Sabiedriskās pārvaldes un reăionālās attīstības komisijas delegācija, Krievijas Federācijas
valsts domes deputātu delegācija, Reinzemes-Pfalcas federālās zemes pārstāvju un
uzĦēmēju delegācija un citi ārvalstu viesi.
Turpinājās plaša sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām Eiropas teritorijā un
Krievijā.
Lietuvas Republikas Neatkarības dienas priekšvakarā Jūrmalas pilsētas muzejā
tika atklāta Jūrmalas sadraudzības pilsētas Palangas mākslinieces – fotogrāfes Birutas
Mockuvienes izstāde „Palangas kultūras iezīmes”.
Jūrmalā viesojās Jūrmalas sadraudzības pilsētas Jakobštates-Pietarsāri delegācija,
lai pārrunātu sadarbības projektus turpmākajiem gadiem.
Norisinājās Maskavas dienas, kas tika organizētas ciešā sadarbībā ar Jūrmalas
sadraudzības pilsētu – Maskavas Dienvidrietumu apgabalu. Pasākuma mērėis bija
iepazīstināt Jūrmalas iedzīvotājus un viesus ar Maskavas māksliniekiem, veicināt
sadarbību uzĦēmējdarbībā, kā arī turpināt Jūrmalas pilsētas domes un Maskavas
Dienvidrietumu apgabala prefektūras sadarbību dažādos projektos.
4.Starptautiskajā Mākslas forumā „Māksla vieno tautas” piedalījās 20 mākslinieki
no sešu valstu septiĦām pilsētām, to skaitā, mākslinieki no Jūrmalas sadraudzības
pilsētām Palangas, Teračīnas, Maskavas Dienvidrietumu apgabala un Sanktpēterburgas
Admiralitātes rajona.
Jūrmalā un Rīgā SIA „Euroservice Consulting Sas” sadarbībā ar Latvijas
vēstniecību Itālijā un Jūrmalas pilsētas domi organizēja konferenci „Pasākumi Latinas
Provinces konkurētspējas un internacionalizācijas veicināšanai”, kuras ietvaros Jūrmalas
pilsētas domes vadība tikās ar sadraudzības pilsētas Itālijā Teračīnas pārstāvjiem un
uzĦēmējiem.
Jūrmalas pilsētas domes delegācija piedalījās sadraudzības pilsētas Palangas
kūrorta sezonas atklāšanas svētkos, devās oficiālā vizītē uz Jūrmalas sadraudzības
pilsētas Maskavas Dienvidrietumu apgabalu un apmeklēja Maskavas pilsētas 860 gadu
jubilejas svinības, apmeklēja sadraudzības pilsētu Portugālē Anādiju un piedalījās
1.Starptautiskajā izglītības konferencē, kā arī devās oficiālā vizītē uz Jūrmalas
sadraudzības pilsētu Itālijā Teračīnu.
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III Pašvaldības budžeta izpilde 2007.gadā
Vispārējs raksturojums
Pašvaldības uzdevums ir organizēt pašvaldības finanšu sistēmu ar tās būtisko
sastāvdaĜu - pašvaldības budžetu. Budžeta mērėis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekĜu
apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei periodā, kam šie līdzekĜi ir paredzēti. Pašvaldības budžets 2007.gadā
salīdzinājumā ar 2006.gadu ir pieaudzis, un tas ilustrē arī valsts tautsaimniecības straujo
attīstību, kas izraisa vispārēju cenu līmeĦa celšanos.
2006.gada 21.decembrī tika pieĦemti saistošie noteikumi Nr.31 „Par Jūrmalas
pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”. 2007.gada laikā vairākkārtīgi
budžets tika grozīts, tādējādi precizējot nepieciešamos asignējumu apjomus.
2007.gada 20.decembrī tika pieĦemti saistošie noteikumi Nr.79 „Par Jūrmalas
pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”.
Jūrmalas pilsētas konsolidētā kopbudžeta izpildi 2006.-2008.gadā raksturo tālāk
ievietotā tabula:
Tabula. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta kopsavilkums
(Ls)
2007.gads
2006.
gada
izpilde

I. IEĥĒMUMI
(1+2+3+4)
1.Pamatbudžeta
ieĦēmumi, t.sk.:

Apstiprinātais
plāns

Precizētais
plāns

Izpilde

Izpilde salīdzinājumā
ar 2007.gada precizēto
plānu

Izpilde
salīdzinājumā ar
2006.gadu

Summa:
+ pārpilde,
- neizpilde

%

Summa

%

2008.gadam
apstiprinātais
budžets

35 468 868

47 176 504

49 927 426

50 285 326

357 900

100.7

14 816 458

141.8

54 100 974

27 235 620

34 698 451

38 149 586

38 398 122

248 536

100.7

11 162 502

141.0

44 010 816
30 048 603

nodokĜu ieĦēmumi

18 052 334

23 252 453

23 252 453

25 871 127

2 618 674

111.3

7 818 793

143.3

nenodokĜu ieĦēmumi

4 648 007

7 023 766

9 176 672

6 989 010

-2 187 662

76.2

2 341 003

150.4

7 927 413

saĦemtie maksājumi

4 535 279

4 422 232

5 720 461

5 537 985

-182 476

96.8

1 002 706

122.1

6 034 800

2.Pamatbudžeta
līdzekĜu atlikums

3 986 992

5 814 650

6 981 599

6 981 599

0

100.0

2 994 607

175.1

7 430 606

3.Speciālā budžeta
ieĦēmumi

3 871 186

5 125 765

3 279 136

3 351 255

72 119

102.2

-519 931

86.6

2 465 548

4. Speciālā budžeta
līdzekĜu atlikums

375 070

1 537 638

1 517 105

1 554 350

37 245

102.5

1 179 280

414.4

194 004

II.IZDEVUMI
(1+2+3+4)

38 494 873

54 937 550

57 674 314

55 820 511

-1 853 803

96.8

17 325 638

145.0

61 564 661

1.Pamatbudžeta
izdevumi

27 269 142

47 765 816

51 510 667

44 972 277

-6 538 390

87.3

17 703 135

164.9

52 639 032

2.Pamatbudžeta
līdzekĜu atlikums

6 979 475

508 331

1 367 406

5 942 629

4 575 223

434.6

-1 036 846

85.1

6 266 077

3.Speciālā budžeta
izdevumi

2 700 742

6 550 645

4 795 163

4 197 406

-597 757

87.5

1 496 664

155.4

2 659 376

4.Speciālā budžeta
atlikums

1 545 514

112 758

1 078

708 199

707 121

-837 315

45.8

176

III. Finansiālā
bilance (I-II)

-3 026 005

-7 761 046

-7 746 888

-5 535 185

2 211 703

-2 509 180

-7 463 687

2007.gada ikmēneša pārskatos kopējais pašvaldības saistību apjoms tika
atspoguĜots Ls 3 737 742 jeb 12,23% no pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumiem.
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Jūrmalas pilsēta 2008.gada 1.janvārī bija noslēgusi 32 līgumus par ilgtermiĦa
aizĦēmumiem šādiem investīciju objektiem:
•
kredīti, kas no Valsts kases saĦemti iepriekšējos gados (atlikusī summa bez
kredītprocentiem):
- Jomas ielas rekonstrukcijai Ls 85 000;
- katlu mājas rekonstrukcijai Aizputes ielā 1a Ls 11 860;
- gāzes degĜu nomaiĦai katlumājām Slokas ielā 47a un OrmaĦu ielā 6 Ls 18 360;
- siltumtrases „Kauguri 2” rekonstrukcijai Ls 28 321;
- Jomas ielas 2.kārtas rekonstrukcijai Ls 630 000;
- Lielupes tilta ar pievedceĜiem rekonstrukcijai Ls 430 000;
- Jūrmalas pilsētas muzeja 2.kārtas rekonstrukcijai Ls 75 000;
- sociālās mājas NometĦu ielā 2a renovācijai Ls 510 000;
- sākumskolas „Taurenītis” sporta zāles celtniecībai Ls 532 000;
- ūdenssaimniecības attīstības projektam Ls 800 000;
- Lielupes tilta ar pievedceĜiem rekonstrukcijai Ls 856 000;
- TirgoĦu ielas rekonstrukcijai Ls 317 940;
- Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijai Ls 384 500;
- Slokas sporta kompleksa būvniecībai Ls 610 000;
- Jūras un ĒrgĜu ielas renovācijai Ls 700 000;
- Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijai Ls 724 300;
- SIA „Bulduru slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai Ls 400 000;
- Dzintaru meža parka rekonstrukcijai Ls 250 000;
- Jūras un ĒrgĜu ielas renovācijai Ls 150 000;
- Slokas sporta kompleksa būvniecībai Ls 550 000;
- ūdenssaimniecības attīstības projektam Ls 400 000;
•
no Valsts kases 2007.gadā saĦemtie kredīti:
- SIA „Bulduru slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai Ls 800 000;
- Jūras un ĒrgĜu ielas renovācijai Ls 1 529 486,
- Dzintaru mežaparka rekonstrukcijai Ls 2 103 000;
- Slokas sporta kompleksa būvniecībai Ls 2 487 938;
- RaiĦa ielas rekonstrukcijai Ls 508 000;
- ūdenssaimniecības attīstības projektam Ls 695 000;
•
sniegtie galvojumi:
- ūdenssaimniecības attīstības projektam Ls 1 482 916;
- ūdenssaimniecības attīstības projektam Ls 1 154 809;
- SIA „Jūrmalas siltums” 2-cauruĜu siltumapgādes projekta ieviešanai
Ls 1 000 000;
- SIA „Jūrmalas namsaimnieks” siltumpunktu rekonstrukcijai Kauguri I
Ls 809 056.
SaskaĦā ar apstiprināto investīciju plānu 2008.gadā tiek plānots uzĦemties
ilgtermiĦa saistības Ls 10 675 711 apjomā.
Konsolidētā pašvaldības budžeta ieĦēmumi 2007.gadā ir Ls 50 285 326 jeb
pārpilde ir Ls 357 900. Pamatbudžeta ieĦēmumi pārpildīti par Ls 248 536 jeb 0,7%–
galvenokārt uz nodokĜu ieĦēmumu un pamatbudžeta līdzekĜu atlikuma rēėina, bet
speciālā budžeta ieĦēmumi pārpildīti par Ls 72 119 jeb 2,2%. Salīdzinājumā ar
2006.gadu nodokĜu ieĦēmumi ir pieauguši par Ls 7 818 793 jeb 43,3%, nenodokĜu
ieĦēmumi palielinājušies par Ls 2 341 003 jeb 50,4%, bet saĦemtie maksājumi
palielinājušies par Ls 1 002 706 jeb 22,1%.
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2008.gada pašvaldības budžeta ieĦēmumi vērtējami optimistiski, taču,
samazinoties ekonomiskās izaugsmes tempiem, ievērojami var kristies nodokĜu
ieĦēmumu apjoms.
Pamatbudžets
IeĦēmumi
Jūrmalas pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi atspoguĜoti tālāk ievietotajās
tabulās:
Tabula. Jūrmalas pilsētas nodokĜu ieĦēmumi
(Ls)
Izpilde
salīdzinājumā ar
2007.gada plānu

2007.gads
2006.
gada
izpilde

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis, t.sk.:
nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi
nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām un
būvēm
AzartspēĜu nodoklis

Apstiprinātais
plāns

Precizētais
plāns

Izpilde

Summa;
+ pārpilde,
- neizpilde

%

Izpilde
salīdzinājumā ar
2006.gadu
Summa

%

2008.
gadam
apstiprinātais
budžets

15 340 343

19 810 791

19 810 791

22 386 407

2 575 616

113.0

7 046 064

145.9

26 101 473

2 590 062

3 331 662

3 331 662

3 312 733

-18 929

99.4

722 671

127.9

3 797 130

1 834 917

1 907 306

1 907 306

1 794 535

-112 771

94.1

-40 382

97.8

2 553 333

755 145

1 424 356

1 424 356

1 518 198

93 842

106.6

763 053

201.0

1 243 797

121 929

110 000

110 000

171 987

61 987

156.4

50 058

141.1

150 000

Tabula. Jūrmalas pilsētas nenodokĜu ieĦēmumi
(Ls)
Izpilde
salīdzinājumā ar
2007.gada plānu

2007.gads
2006.
gada
izpilde

IeĦēmumi no
uzĦēmējdarbības un
īpašuma
Valsts un pašvaldību
nodevas un kancelejas
nodevas
Maksājumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieĦēmumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokĜu
ieĦēmumi
IeĦēmumi no valsts
(pašvaldības) īpašuma
pārdošanas un no nodokĜu
pamatparāda kapitalizācijas

Apstiprinātais
plāns

Precizētais
plāns

Izpilde

Summa:
+ pārpilde,
- neizpilde

%

Izpilde
salīdzinājumā ar
2006.gadu

Summa

%

2008.
gadam
apstiprinātais
budžets

140 849

165 931

165 931

660 163

494 232

397.9

519 314

468.7

226 802

2 067 144

1 688 550

1 688 550

1 891 441

202 891

112.0

-175 703

91.5

1 970 700

689 339

1 059 285

1 212 191

1 251 261

39 070

103.2

561 922

181.5

1 687 725

121 390

70 000

70 000

80 949

10 949

115.6

-40 441

66.7

75 000

331 501

10 000

10 000

25 612

15 612

256.1

-305 889

7.7

10 000

1 273 857

4 030 000

6 030 000

3 079 584

-2 950 416

51.1

1 805 727

241.8

3 966 186

Maksājumi no valsts budžeta 2007.gadā piešėirti Ls 5 545 461 apmērā, bet
kopumā saĦemti Ls 5 537 985 apmērā jeb par Ls 7 476 mazāk. Lielākā daĜa no
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mērėdotācijām paredzēta pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
Maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem 2008.gadā tiek plānoti
Ls 6 034 800, kas pamatā ir mērėdotācija izglītības izdevumu segšanai.
Izdevumi
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daĜa 2007.gadā nav izpildīta par Ls
6 538 390 jeb plāns tika izpildīts par 87,3%, kas apliecina pašvaldības iesaistīšanos valstī
izsludinātajā līdzekĜu taupīšanas politikā un pretinflācijas pasākumos.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atspoguĜota tālāk ievietotajās
tabulās:
Tabula. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc valdības funkcijām
Izpilde
salīdzinājumā ar
2007.gada plānu

2007.gads
Nozare
Apstiprinātais
plāns

Precizētais
plāns

Īpatsvars

Izpilde

Summa:
+ pārpilde
- neizpilde

%

2008.gadam
apstiprinātais
budžets

Izdevumi kopā

47 765 816

51 510 667

44 972 277

100.0

-6 538 390

87.3

52 639 032

Vispārējie valdības dienesti

10 331 116

9 852 833

8 824 220

19.6

-1 028 613

89.6

12 213 843

Sabiedriskā kārtība un drošība

1 251 832

1 233 014

1 131 677

2.5

-101 337

91.8

1 334 169

Ekonomiskā darbība

5 944 994

8 416 552

6 226 972

13.8

-2 189 580

74.0

7 992 449

Vides aizsardzība

1 462 832

1 758 055

1 745 637

3.9

-12 418

99.3

2 369 780

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošana

3 257 333

3 283 718

2 890 571

6.4

-393 147

88.0

5 684 877

Veselība

1 493 853

1 252 325

1 231 765

2.7

-20 560

98.4

676 437

Atpūta, kultūra un reliăija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

8 780 893

8 700 619

7 063 936

15.7

-1 636 683

81.2

5 819 029

12 671 117

14 565 937

13 631 133

30.3

-934 804

93.6

13 298 845

2 571 846

2 447 614

2 226 366

5.0

-221 248

91.0

3 249 603

Tabula. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskās
klasifikācijas
Izpilde
salīdzinājumā ar
2007.gada plānu

2007.gads

2008.
gadam

Izpilde

Summa:
+ pārpilde,
- neizpilde

%

Summa

%

apstiprinātais
budžets

51 510 667

44 972 277

-6 538 390

87.3

13 502 718

164.9

52 639 032

28 175 604

29 625 191

27 799 836

-1 825 355

93.8

4 031 895

142.1

30 329 568

8 768 271

7 793 903

12 384 194

12 218 232

-165 962

98.7

3 449 961

139.3

8 921 226

2 011 610

2 279 328

3 301 508

3 048 328

-253 180

92.3

1 036 718

151.5

2 698 859

131 919

-14 673

90.0

51 710

164.5

114 023

5 457 231

-452 738

92.3

2 482 192

183.4

9 020 280

-198 581

90.2

-613 974

74.9

2 304 667

2006.
gada
izpilde

Apstiprinātais
plāns

Precizētais
plāns

27 269 142

47 765 816

19 567 524

atalgojums
darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
komandējumi un
dienesta braucieni

80 209

70 853

146 592

pakalpojumi
krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un

2 975 039

10 058 572

5 909 969

2 445 275

1 872 067

2 029 882

1 831 301

Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi,
t.sk.

Izpilde
salīdzinājumā ar
2006.gadu
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Izpilde
salīdzinājumā ar
2007.gada plānu

2007.gads
2006.
gada

Apstiprinātais
plāns

izpilde

Precizētais
plāns

Izpilde

Summa:
+ pārpilde,
- neizpilde

%

Izpilde
salīdzinājumā ar
2006.gadu

Summa

%

2008.
gadam
apstiprinātais
budžets

inventārs
grāmatas un žurnāli
budžeta iestāžu nodokĜu
maksājumi

69 984

72 158
169 378

203 837

178 785

-25 052

87.7

procentu izdevumi

333 524

677 635

517 999

505 884

-12 115

subsīdijas un dotācijas

2 883 612

470 698

364 201

312 972

658 856

623 070

450 412

sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu
transferti
Kapitālie izdevumi

7 701 618

95 176

93 552

-1 624

98.3

23 568

133.7

85 876

97.7

172 360

151.7

1 181 873

-51 229

85.9

-2 570 640

10.9

522 927

-172 658

72.3

4 052 156

4 048 763

3 571 220

-477 543

88.2

19 590 212

21 885 476

17 172 441

-4 713 035

78.5

391 958

773 116
4 314 763
9 470 823

223.0

22 309 464

Speciālais budžets
Jūrmalas pilsētas speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi atspoguĜoti tālāk
ievietotajās tabulās:
Tabula. Jūrmalas pašvaldības speciālā budžeta ieĦēmumi
(Ls)
2007.gads

Speciālā budžeta
ieĦēmumi kopā
Kopā ieĦēmumi ar īpašu
mērėi
privatizācijas
fonds
autoceĜu fonds
dabas resursu
nodoklis
pārējie
ieĦēmumi ar īpašu mērėi
IeĦēmumi no
ziedojumiem un
dāvinājumiem

Izpilde
salīdzinājumā ar
2007.gada plānu
Summa:
+ pārpilde
%
- neizpilde

Izpilde
salīdzinājumā ar
2006.gada izpildi
Summa:
+ pārpilde
%
- neizpilde

2006.
gada
izpilde

Precizētais
plāns

Kases
izpilde

3 893 368

3 279 136

3 351 255

+72 119

102,2

-542 113

86,1

3 871 186

3 245 328

3 323 535

+78 207

102,4

-547 651

85,9

2 603 282

1 325 133

1 351 998

+26 865

102,0

-1 251 284

51,9

1 015 364
67 013

1 849 175
13 536

1 891 503
7 725

+42 328
-5 811

102,3
57,1

+876 139
-59 288

186,3
11,5

185 527

57 484

72 309

+14 825

125,8

-113 218

39,0

22 182

33 808

27 720

-6 088

82,0

+5 538

125.0

Tabula. Jūrmalas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi
(Ls)
2007.gads

Speciālā budžeta
izdevumi kopā

2006.
gada
izpilde

Precizētais
plāns

Kases
izpilde

2717295

4 795 163

4 197 406

Izpilde
salīdzinājumā ar
2007.gada plānu
Summa:
+ pārpilde
%
- neizpilde
-597 757

87,5

Izpilde
salīdzinājumā ar
2006.gada izpildi
Summa:
+ pārpilde
%
- neizpilde
+1 480 111

154,5
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2007.gads

Kopā ieĦēmumi ar īpašu
mērėi
privatizācijas
fonds
autoceĜu fonds
dabas resursu
nodoklis
pārējie
ieĦēmumi ar īpašu mērėi
IeĦēmumi no ziedojumiem
un dāvinājumiem

Izpilde
salīdzinājumā ar
2007.gada plānu
Summa:
+ pārpilde
%
- neizpilde

Izpilde
salīdzinājumā ar
2006.gada izpildi
Summa:
+ pārpilde
%
- neizpilde

2006.
gada
izpilde

Precizētais
plāns

Kases
izpilde

2700742

4 751 473

4 181 271

-570 202

88,0

+1 480 529

154,8

1393165

2 721 868

2 320 134

-401 734

85,2

+926 969

166,5

975902
156987

1 904 522
46 224

1 749 669
35 254

-154 853
-10 970

91,9
76,3

+773 767
-121 733

179,3
22,5

174688

78 859

76 214

-2 645

96,6

-98 474

43,6

16553

43 690

16 135

-27 555

36,9

-418

97,5

Kopumā pašvaldības speciālā budžeta ieĦēmumu daĜa izpildīta par 102,2% jeb
kases ieĦēmumi bija Ls 3 351 255.
Budžeta 2008.gada prioritātes
Pašvaldības budžeta izdevumu daĜā 2008.gadā ir noteiktas šādas prioritātes:
• indivīda sociālo, veselības un garīgo vajadzību nodrošināšana;
• jaunuzbūvēto pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšana un apsaimniekošana;
• investīciju plānā paredzēto jauno un pilsētai nozīmīgo objektu būvniecība un
rekonstrukcija.
Rūpējoties par indivīda sociālo, veselības un garīgo vajadzību nodrošināšanu,
pašvaldība 2008.gadā uzmanību pievērš vairākiem aspektiem. Lai gan 2008.gada budžets
paredz mazāku algu pieauguma tempu, nekā sākotnēji tika plānots, vidēji budžeta
projektā ir iestrādāts darba algas palielinājums par 10%, bet Pašvaldības policijā darba
algas fonds pieaugs par 30%, vairāk nekā par 10% darba alga pieaugs atsevišėām
strādājošo kategorijām Bibliotēku apvienībā un sociālajiem darbiniekiem pašvaldības
iestādē „Sprīdītis” un pašvaldības aăentūrā „Sociālās aprūpes centrs”.
SaskaĦā ar 2007.gada 27.septembra Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldības
Savienības 2008.gada domstarpību un vienošanās protokolu pašvaldība apĦēmās
ierobežot darba algu pieaugumu tām darbinieku kategorijām, kuru atalgojums pārsniedz
vidējo atalgojumu sabiedriskajā sektorā, un nepalielināt darba samaksas fondu vairāk kā
par 10% salīdzinājumā ar 2007.gadu.
Paredzēts finansējums atbalsta nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs
strādājošajiem pedagogiem Ls 25 apjomā vienai likmei.
Budžetā ir iestrādāts finansējums veselības apdrošināšanas polišu iegādei
pašvaldības finansēto institūciju darbiniekiem.
Rezervēti līdzekĜi stipendiju izmaksām saskaĦā ar Jūrmalas pilsētas domes
nolikumu.
Paredzēti līdzekĜi Ls 100 apjomā tiem vecākiem, kuru bērniem nav nodrošināta
vieta pirmsskolas iestādē.
Pašvaldība atbalsta daudzus kultūras pasākumus, tai skaitā jūrmalnieku dalību
24. Vispārējos latviešu dziesmu un 14. deju svētkos. Plānots arī vērienīgāk nekā citus
gadus atzīmēt Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienu.
51

Ievērojami pieaugs pašvaldības finansējums sociāli mazaizsargāto pilsētas
iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.
Starp jaunuzbūvētajiem pilsētas infrastruktūras objektiem 2008.gadā maksimums
uzmanības tiek veltīts Dzintaru meža parka un sporta laukuma pie Majoru skolas
būvniecībai un apsaimniekošanas sākuma, kā arī Slokas sporta kompleksa tribīĦu
izmantošanai.
Pilsētas investīciju plāns paredz daudz jaunu un pilsētai nozīmīgu objektu
būvniecību un rekonstrukciju.
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IV Zvērināta revidenta ziĦojums
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