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Ziņojums par Jūrmalas pašvaldības 2013.gada budžetu 
 

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2013.gada Jūrmalas pilsētas budžets. 
Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un 
prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka 
pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Kārtējā gada budžeta 
izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti, kuras ietekmē arī ārējie 
faktori, iepriekš noteiktos mērķu sasniegšanā. 

2013.gads ir pirmais gads, kad Latvijas Republika patstāvīgi plāno savas valsts 
budžetu, bez aizdevēju - Starptautiskā Valūtas fonda, Eiropas Komisijas, Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankas norādījumiem, lai gan finanšu politikas pārraudzība 
tiek veikta misiju veidā. Fiskālā konsolidācija ir pabeigta, taču strukturālās reformas 
atsevišķās nozarēs turpinās.  

Tiek plānots, ka ar 2014.gada 1.janvāri mūsu valstī tiks ieviesta vienotā Eiropas 
Savienības valūta EUR, kā rezultātā valsts ekonomiskā politika ir vērsta uz stabilizāciju, 
ko raksturo lēns budžeta ieņēmumu pieaugums, līdz ar to bremzējot izdevumu 
pieaugumu, kā rezultātā tiek slāpēts inflācijas temps, tadejādi nodrošinot Māstrihtas 
kritēriju ievērošanu. Ekonomisko izaugsmi galvenie veicinošie faktori būs rūpniecības 
attīstība, mazumtirdzniecības apgrozījuma kāpums un eksporta apjomu pieaugums, lai 
gan pastāv zināms risks - ekonomisko situāciju pasaulē ietekmē tādi faktori, kā būtiska 
parādu krīzes saasināšanās Eiropā, ASV kredītreitinga samazināšana un ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanās, pasaules tirdzniecības tempu palēnināšanās, kā arī nenoteiktība 
attiecībā uz nepieciešamo fiskālo konsolidāciju vairumā ekonomiski attīstīto valstu. 
Būtiskākais inflāciju veicinošais riska faktors ir cenu līmeņa izmaiņas pasaules resursu 
tirgos (galvenokārt energoresursu). 

Valsts fiskālo politiku laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam nosaka četri 
galvenie faktori: 

1. valdības deklarācijā noteiktā apņemšanās virzīties uz ekonomiskajā ciklā 
sabalansētu budžetu; 

2. saistības ievērot Eiropas Savienības Stabilitātes un izaugsmes paktā noteiktos 
fiskālās politikas nosacījumus.  

3. nepieciešamība uzlabot priekšnoteikumus valsts ekonomiskai izaugsmei; 
4. atrašanās pēckrīzes periodā. 
2013.gada valsts budžets veidots, balstoties uz prognozi, ka Latvijas iekšzemes 

kopprodukts salīdzināmās cenās palielināsies par 3.7%, inflācijas līmenis pieaugs par 
2.4%, bezdarba līmenis samazināsies līdz 14.3%. Izvērtējot 2012.gada satistikas datus, ir 
vērojama nodarbinātības procesa pozitīva attīstība, kas ir atkarīga no turpmākās 
ekonomiskās aktivitātes.. 

Valsts noteiktā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir atkarīga no 
iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to ir svarīgi, lai izpildītos valsts prognozētais 
makroekonomiskais scenārijs. 

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 
2013.gadam”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību 
budžetiem”, MK noteikumu projektu „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013.gadā” un citos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības.  
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Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, 
kurā tiek plānoti un izlietoti tikai saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, pārējie finanšu 
līdzekļi ir uzskatāmi par pamatbudžeta līdzekļiem. 

2013.gada plānotie pašvaldības budžeta ieņēmumi ir sasnieguši 2007.gada līmeni, 
un tie, atbilstoši valsts noteiktajām prognozēm, tiek plānoti par 0,969 tūkst Ls lielāki 
nekā gaidāmā ieņēmumu izpilde 2012.gadā.  

Sastādot gan 2013.gada budžetu, gan plānojot Jūrmalas pašvaldības Investīciju 
plānu 2013.-2015.gadam, tika noteiktas vairākas prioritātes: 

• samazināt Nekustamā īpašuma nodokļa slogu pašvaldības iedzīvotājiem; 
• sniegt palīdzību pašvaldības iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā, 
īstenojot Mājokļu attīstības programmu; 

• paaugstināt izglītības nozares materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma 
līmeni, atjaunot rotaļlaukumus pirmskolas izglītības iestādēs; 

• nodrošināt līdzekļus kultūras un sporta vajadzībām nepieciešamās 
infrastruktūras attīstībai, kā arī iesākto projektu turpināšanai; 

• labiekārtot un sakārtot pašvaldības teritorijas un īpašumus, radot 
labvēlīgāku vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 

 
Konsolidētā budžeta ieņēmumi 

Jūrmalas pašvaldības 2013.gada budžetā tiek prognozēti konsolidētā budžeta 
ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem Ls 39 686 630 
apjomā jeb ar 2.5% pieaugumu pret 2012.gada budžeta ieņēmumu daļas gaidāmo izpildi, 
līdz ar to pašvaldības prognozēto ieņēmumu palielinājums 2013.gadā sastāda Ls 969 511. 
2013.gada budžets ir pirmais budžets pēc krīzes, kad jau sākotnēji tiek plānots, lai arī 
neliels, bet palielinājums. 2012.gada apstiprināto budžetu mēs plānojām ar 1.2 mlj. Ls 
samazinājumu pret 2011.gada gaidāmo izpildi. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, 
ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no 
naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, pašvaldību budžetu transfertiem, 
kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem. 
 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības 
pamatbudžetā – 59.6%, 2012.gadā tā īpatsvars bija 57.2%. Atbilstoši Ministru Kabineta 
noteikumu projektam „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013.gadā”, 2013.gada pašvaldības budžetā ir plānoti 
ieņēmumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Ls 23 400 015 apmērā, pieaugums pret 
2012.gada gaidāmo izpildi sastāda 4.7%, bet pret sākotnējo plānu 14.5%. Pieaugums tik 
ievērojams ir tādēļ, ka 2012.gadā šis ieņēmumu veids tika plānots tikai 98% apmērā no 
pilnās prognozes, kā arī 2012.gada laikā vairākkārt tika mainītas valsts izaugsmes 
prognozes, kā rezultātā ieņēmumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2012.gadā būtiski 
pārpildīsies – par Ls 1 917 319. Jāatzīmē, ka 2013.gadā nav mainīts procentuālais 
sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 80% un 20% 
(2011.gadā tas bija 82% un 18%), līdz ar to pašvaldības ne tikai valsts veikto iepriekšējo 
gadu konsolidācijas rezultātā ir zaudējušas daļu ienākumu, bet arī ekonomikas izaugsmes 
laikā netiek ievērots taisnīgs Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales princips (pie 
procentuālās pārdales 85% un 15%) Jūrmalas pilsēta papildus iegūtu 3.14 milj. Ls, ko 
varētu novirzīt pašvaldībai būtisku izdevumu segšanai. 
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Bez tam likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 19.pants nosaka, ka pašvaldības 
iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 20%, 
II ceturksnī - 24 %, III ceturksnī – 27%, IV ceturksnī – 29%. Jāpiezīmē, ka ar 2013.gada 
1.jūliju palielināsies atvieglojumu apmērs Iedzīvotāju ienākuma nodoklim par 
apgādāmajiem līdz 80 Ls, ka atkal ietekmēs pašvaldību ieņēmumus. Atbilstoši valsts 
politikai, arī turpmāk ir plānots ieņēmumu samazinājms no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pašvaldību budžetos. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2013.gadā prognozēti Ls 5 225 218 
apmērā, kas ir par 15.2% jeb Ls 940 150 mazāk nekā 2012.gada budžeta ieņēmumi. 
Samazinājums ir saistīts ar pašvaldības īstenoto Nekustamā īpašuma nodokļa politiku 
valsts noteikto principu ietvaros, kas būtiski samazina Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, kuri 
deklarējuši šeit dzīvesvietu, maksājumus: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājums iedzīvotājiem, kas 
deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalā, ir noteikts 30% apmērā no aprēķinātā pilnā 
nodokļa;  

• Ir spēkā palikuši Nekustamā īpašuma nodokļa papildus atvieglojumi, kas 
ilggadēji ir piemēroti, t.sk: 

o Zemes un ēku īpašniekiem un īpašnieku mantiniekiem, kuriem 
nekustamais īpašums ir piederējis līdz 1940.gadam; 

o Valsts un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļiem, ja to īpašnieki 
uztur savus īpašumus pienācīgā kārtībā; 

o Uzņēmējiem, kuru darbība saistīta ar kūrorta nozari; 
o Uzņēmējiem par nekustamo īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā 

darbība un tie nodarbina vismaz 5 jūrmalas iedzīvotājus; 
o Maznodrošinātiem un trūcīgiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kā 

arī I un II grupas invalīdiem; 
o Politiski represētām personām. 

Būtisku pašvaldības budžeta daļu veido maksājumi no valsts budžeta un citu 
pašvaldību budžetiem, kā arī ES fondu līdzekļi.  

Valsts, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 3.pantu, Jūrmalas 
pašvaldībai mērķdotācijas pašvaldības pedagogu atlīdzības izmaksām ir apstiprinājusi 
2013.gada 8 mēnešiem, kas sastāda Ls 2 775 303 , kas ir par Ls 283 039 vairāk nekā 
2012.gada 8 mēnešos (pret 2011.gada attiecīgo laika periodu pieaugums sastādīja tika Ls 
57479). Lai nodrošinātu pedagogu atlīdzības izmaksas septembra un oktobra mēnesī 
atbilstoši normatīvajiem aktiem, Jūrmalas pašvaldības 2013.gada budžetā apropriācija ir 
noteikta saimnieciskajam gadam, līdz ar to oktobrī būs nepieciešami pašvaldības budžeta 
grozījumi atbilstoši valsts noteiktajam mērķdotāciju apjomam atlikušajiem saimnieciskā 
gada mēnešiem.  

Pašvaldība dotāciju un mērķdotāciju veidā 2012.gadā no valsts budžeta saņems: 
• Bērnu ēdināšanas izdevumu 1.un 2.klasei segšanai Ls 120 731 (2012.gadā bija 

Ls 55 390 1.klašu izglītojamo ēdināšanai); 
• Pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu 

ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim Ls 33 000 jeb 
Ls 3 000 uz 1 iemītnieku (11 iemītnieki); 

• Bērnunama iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajā 
bērnunamā ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim Ls 6 000 uz 1 bērnu (1 
bērns); 
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• Dotāciju profesionālās ievirzes pedagogu atlīdzības izmaksu nodrošināšanai 
Ls 323 940, palielinājums sastāda Ls 26 768; 

• Dotāciju izdevumu kompensācijai regulārajiem pasažieru pārvadājumiem 
Ls 71 000; 

• Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam ir plānota Ls 558 885, kas ir par 
Ls 51 364 mazāka nekā gaidāmā ieņēmumu izpilde 2012.gadā. 

 
2013.gadā pašvaldība vairs nesaņems no valsts līdzmaksājumus: 
• GMI pabalsta izmaksām 50% apmērā no pašvaldības plānotajiem 

maksājumiem (2012.gada gaidāmā izpilde ir Ls 237 500); 
• Dzīvokļa pabalsta izmaksām 20% no pašvaldības plānotajiem maksājumiem. 
Bez tam 2013.gada budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem un valsts 

budžeta projektu īstenošanai saņems Ls 1 694 568.  
Speciālais budžets sastāv no ieņēmumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem, 

kurus izlietot atļauts tikai atbilstoši ziedoto un dāvināto līdzekļu mērķim.  
Pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu 

optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm. Risks pastāv, ja ārējo 
ekonomisko faktoru ietekmē, sāksies ekonomiskā lejupslīde. 
 
Konsolidētā budžeta izdevumi 
 Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām un atmaksājamām 
kredītsaistībām 2013.gadā sastāda Ls 61 448 316. Kopējais izdevumu daļas palielinājums 
pret 2013.gada gaidāmo izpildi Ls 40 284 996 ir Ls 21 163 320 jeb 52.5%.  

Izdevumu pieauguma finansēšanas avoti ir plānotais pašvaldības budžeta atlikums 
uz gada sākumu Ls 5 578 179 un plānotie aizņēmumi Ls 19 531 670, t.sk. projektiem, 
kuru īstenošana uzsākta 2012.gadā, paredzētais aizņēmumu apjoms sastāda Ls 6 222 769, 
ES fondu projetu līdzfinansēšanas nodrošināšanai Ls 819 250, jauno projektu uzsākšanai 
Ls 12 489 651. 2013.gadā plānotos aizņēmumus ir atļauts iekļaut pašvaldības budžetā 
pirms Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas 
saņemšanas 
 Izdevumu pieaugums, kas skar visas nozares, ir saistīts ar: 

• atlīdzības palielinājumu nodarbinātajiem pašvaldības iestādēs, t.sk. : 
• mēnešalgas palielinājums no Ls 315 uz Ls 345 par likmi pirmsskolas 

pedagogiem, kopumā ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 
Ls 107 076; palielinājums attiecas arī uz tiem pedagogiem, kurus 
finansē no valsts budžeta, sedzot izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Ls 280 par likmi, pašvaldība segs Ls 65; 

• mēnešalgas palielinājums visiem pašvaldības iestādēs strādājošajiem 
darbiniekiem līdz atbilstīgās saimes maksimālajam līmenim, bet 
pieaugumam nepārsniedzot Ls 50, kopumā ar valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām Ls 571 624; 

• mēnešalgas palielinājums no Ls 300 uz Ls 330 izglītības iestāžu 
sociālajiem pedagogiem izglītības iestādēs Ls 23 196; 

• mēnešalgas palielinājums profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
pedagogiem no Ls 280 uz Ls 310, kopumā ar valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām Ls 101 736; palielinājums attiecas arī uz tiem 
pedagogiem, kurus finansē no valsts budžeta, sedzot izmaksas atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Ls 280 par likmi, pašvaldība segs Ls 30; 
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• sakarā ar likmju palielināšanu pedagogiem, izmaksājamā atvaļinājuma 
pabalsta pieaugums sastāda Ls 51 321, pabalsts būs izmaksājams tikai 
pēc attiecīga pašvaldības normatīva dokumenta pieņemšanas; 

• amata likmes palielinājuma nodrošināšanai Pašvaldības policijas 
darbiniekiem, t.sk. Vecākajam inspektoram – glābējam par Ls 305 (no 
Ls 298 uz Ls 603) un 14 inspektoriem – glābējiem par Ls 237 (no Ls 
278 uz Ls 515), Ls 46 505; 

• saistībā ar darbinieku skaita vienību palielinājumu Ls 337 960, t.sk.: 
o jaunās pirmskolas izglītības iestādes atvēršanu Ķemeros Ls 22 059; 
o Labklājības pārvaldē Ls 56 140; 

� Dienas aprūpes centra ar funkcionāliem traucējumiem 
darbības paplašināšanos Ls 26 699; 

� iestādes darbības nodrošināšanai Ls 29 441; 
o Jūrmalas pilsētas domē Ls 106 126; 
o Jūrmalas sporta centrā Ls 75 599: 

� saistībā ar Majoru vidusskolas sporta laukuma pārņemšanu Ls 
60 626; 

� saistībā ar regbiju Ls 14 933; 
o Jūrmalas Sociālajā aprūpes centrā Ls 67 230: 

� Jūrmalas Sociālajā aprūpes centrā saistībā ar Dienas centra 
personām ar garīga rakstura traucējumiem pārņemšanu Ls 39 
995; 

� iestādes darbības nodrošināšanai Ls 27 235; 
o Kultūras centram Ls 11 955; 
o Pašvaldības policijai Ls 9 541. 

Bez tam 2013.gadā ir paredzēts finansējums visu pašvaldības darbinieku, t.sk. 
pedagogu, veselības apdrošināšanas izdevumu segšanai Ls 301 350. 

2013.gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi darbinieku aizvietošanas apmaksai līdz 
30% no mēnešalgas, kas papildus prasīja Ls 172 832. 

Ir saglabāta iespēja izmaksāt atvaļinājuma pabalstu līdz 25% no mēnešalgas 
katram pašvaldības darbiniekam, t.sk. izglītības iestāžu pedagogiem, pieaugums saistības 
ar atlīdzības pieaugumu kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām sastāda 
Ls 110 395. 

2013.gadā nav ievērtētas izmaksas prēmijām un naudas balvām, kā arī piemaksām 
par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti. 

Lai gan atbilstoši valsts noteiktajām makroekonomiskajām tendencēm nav plānots 
būtisks energoresursu cenu kāpums, tomēr riska mazināšanas nolūkos 2013.gada budžetā 
ir iestrādāts apkures nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu pieaugums 10% apmērā.  

2013.gadā pašvaldībā tiks īstenoti 20 projekti ar ES fondu un ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansējumu, kopējām izmaksām sastādot Ls 2 363 513, t.sk.(tabulā 
uzrādīti tikai no jauna uzsāktie projekti vai kas tiks turpināti 2013.gadā): 

 

N.p.k. Projekta nosaukums/ Nozare 
Projekta 
īstenotājs 

2012.gada 
izpilde 
(Ls) 

2013.gada 
plānotie 
izdevumi 

(Ls) 
Pavisam kopā 360 179 2 363 513 

04 Ekonomiskā darbība kopā 239 715 993 794 
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1 
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
pašvaldībās 

Jūrmalas 
pilsētas dome 

166 778  251 250 

2 
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 
(Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve 

Jūrmalas 
pilsētas dome 

2 583 648 422 

3 
Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu 
dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma 
izstādēs un gadatirgos 

Jūrmalas 
pilsētas dome 44 961 52 608 

4 Ilgtspējīgas pilsētas attīstības projekts 
Jūrmalas 
pilsētas dome 

4 129 5 809 

5 
Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas 
domei 

Jūrmalas 
pilsētas dome 

17 782 18 496 

6 

Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes 
stiprināšana ES politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu sagatavošanā un 
īstenošanā 

Jūrmalas 
pilsētas dome 

3 482 17 209 

05 Vides aizsardzība kopā 15 510 1 121 687 

7 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas 
pilsētas skolās Rūpniecības ielā 13, 
Jūrmalā (Mežmalas vidusskola un 
Peldēšanas un futbola skola) 

Jūrmalas 
pilsētas dome 

15 510 1 121 687 

06 Teritoriju un m ājok ļu apsaimniekošana kopā 0 14 197 

8 
Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā 
tūrisma komponentes attīstība Latvijā 
un Igaunijā / RIVERWAYS 

Jūrmalas 
pilsētas dome 0 14 197 

08 Atpūta, kultūra un reliģija kopā 0 9 110 

9 
Ērģeļmūzika BACH zīmē, Jūrmalā, 
Liepājā, Rīgā 

Jūrmalas 
Kultūras 
centrs 

0 9 110 

09 Izglītība kopā 53 577 70 780 

10 
Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide 

Jūrmalas 
pilsētas dome 

42 453 35 084 

11 Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs 
Jūrmalas 
alternatīvā 
skola 

7 500 4 369 

12 
"Comenius" apakšprogramma "Dream 
Do Decide" 

Jūrmalas 
Jaundubultu 
vidusskola 

1 624 8 644 

13 
Projekts: "NET: new energies tovard 
participated development" 

Jūrmalas 
Bērnu un 
jauniešu 
interešu 
centrs 

0 350 

14 
Comenius apakšprogramma "Skolu 
divpusējā partnerība" 

Pumpuru 
vidusskola 

2 000 12 759 

15 
Mūžizglītības Comenuis 
apakšprogramma "Skolu daudzpusējā 

Jūrmalas 
sākumskolas 

0 6 384 
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partnerība" „Atvase” 

16 
Tālmācības materiālu izveidošana 
vakarskolas skolēniem, NORDPLUS 
programma 

Jūrmalas 
vakara 
vidusskola 

0 3 190 

10 Sociālā aizsardzība kopā 51 377 153 945 

17 
Dienas aprūpe bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 

Labklājības 
pārvalde 

13 061 30 261 

18 
Pavadoņa, asistenta pakalpojumu 
izveidošana Jūrmalā 

PA 
„Jūrmalas 
sociālās 
aprūpes 
centrs” 

38 316 33 865 

19 
Grupu dzīvokļa pakalpojumu izveide un 
nodrošināšana 

PA 
„Jūrmalas 
sociālās 
aprūpes 
centrs” 

0 52 319 

20 

Sociālās rehabilitācijas programmas 
izstrāde un ieviešana dienas centrā 
Jūrmalas pilsētā dzīvojošo Romu 
tautības iedzīvotājiem 

PSIA 
„Veselības 
un sociālās 
aprūpes 
centrs – 
Sloka” 

0 37 500 

 
2013.gadā tiks īstenoti tādi projekti kā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu 

šoseja/Kolkas iela) izbūve” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Jūrmalas pilsētas skolās Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā”, kā arī nodrošināta 
projektu „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, „Pavadoņa, asistenta 
pakalpojumu izveidošana Jūrmalā”, „Grupu dzīvokļa pakalpojumu izveide un 
nodrošināšana” un „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana dienas 
centrā Jūrmalas pilsētā dzīvojošo Romu tautības iedzīvotājiem” ilgtspēja. 

 
2013.gada plānoto izdevumu salīdzinājums ar 2010., 2011.gada izpildi un 

2012.gada gaidāmo izpildi nozaru griezumā ir dots zemāk redzamajā grafikā: 
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2012.gada pamatbudžets salīdzinājumā ar 2010., 2011.gada budžetu bez 

mērķdotācijām un aizdevumu atmaksas 
 

 
Tālākā tekstā tiks dots pašvaldības budžeta izdevumu, neņemot vērā valsts budžeta 

transfertus, salīdzinājums. 
2013.gada budžetā par prioritāti ir uzskatāma Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana. Pašvaldības budžeta izdevumi 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, 
pieauguši par Ls 7 195 986, sasniedzot Ls 10 695 137. 2012.gada gaidāmā izpilde 
prognozējama Ls 3 499 151 apmērā. Finansējums ir paredzēts šādiem mērķiem: 

• Mājokļu programmas īstenošanas pabeigšanai – daudzdzīvokļu mājas 
būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 Ls 6 239 651, asignējumu finansēšanas 
avots būs pašvaldības aizņēmums; 

• Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā būvniecībai Ls 860 000; 
• Jauna atpūtas parka izveidošanai Kauguros Ls 160 000; 
• jaunas kapsētas Slokā projektēšanas, izbūves un labiekārtošanas 

turpināšanai Ls 200 000 (iepriekšējos trijos gados Ls 573 009); 
• Bērnu rotaļlaukumu un sporta laukumu izveidei iekšpagalmos un pilsētas 

parkos Ls 256 000 ; 
Nākamā nozare ar otru augstāko pieaugumu ir Izglītības nozare, kuras finansējums 

2013.gadā sastāda Ls 15 200 879. Salīdzinot ar 2012.gada gaidāmo izpildi, pieaugums ir 
Ls 6 851 741.  

2013.gadā ir plānots pabeigt jaunās pirmskolas izglītības iestādes celtniecību 
Ķemeros, projekta finansēšanu ir plānots turpināt no aizņēmuma Ls 1 500 223 apmērā, kā 
arī ir paredzēti l īdzekļi bērnudārza grupu iekārtošanai Ls 46 692 un darbinieku skaita 
palielinājumam Ls 20 059, lai nodrošinātu 4 grupiņu atvēršanu. 
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Bez tam ir paredzēts uzsākt 2 jaunu sporta haļļu būvniecību pie izglītības iestādēm 
– Lielupes vidusskolas, kā arī pie sākumskolas „Atvase” un Jūrmalas Vlasts ģimnāzijas. 
Tas uzlabos iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm atbilstošā infrastruktūrā ne tikai 
mācību procesa laikā, bet būs pieejamas Jūrmalas iedzīvotājiem ārpus tā. Šos projektus 
arī šobrīd ir plānots finansēt no kredītlīdzekļiem, t.sk. Lielupes vidusskolas 
rekonstrukcijas I kārtai (Sporta zāles izbūvei) Ls 3 300 000 un sākumskolas „Atvase” un 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles celtniecības uzsākšanai Ls 800 000. Bez tam 
Izglītības iestāžu kārtējam un kapitālajam remontam kopumā paredzēti Ls 344 506, t. sk. 
kapitālos remontus Ls 281 000 apmērā veiks Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības 
nodaļa, bet kārtējos remontus – Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 63 506. 
Papildus iepriekšminētajiem asignējumiem 2013.gada budžetā ir paredzēts finansējums 
Jaundubultu vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai Ls 54 000, Kauguru vidusskolai Ls 
80 000 un Jūrmalas alternatīvās skolas jaunas ēkas projektēšanai Ls 50 000.  

Jāatzīmē, ka ir uzsākta bērnu rotaļlaukumu atjaunošana pirmsskolas izglītības 
iestādēs un 2013.gadā šim mērķim paredzēti Ls 270 000. 

Ir rasta iespēja: 
• piešķirt l īdzekļus vispārējās izglītības iestādēs Ls 30 uz 1 bērnu mācību 

grāmatu iegādei, inventāra un pamatlīdzekļu nodrošināšanai atbilstoši 
mācību iestāžu vadītāju ieskatiem, kopumā Ls 136 080; 2013.gadā 
vispārējās izglītības iestādēs ir mērķis nodrošināt visus bērnus ar mācību 
grāmatām, ir iestādes, kur neskatoties uz valsts finansējumu Ls 7 apmērā 
uz 1 bērnu, grāmatu nodrošināšanai ir nepiciešami Ls 26 uz 1 bērnu; 
2012.gadā bija Ls 50 000; 

• piešķirt finansējumu pirmsskolas izglītības iestādēs Ls 25 uz 1 bērnu, 
nodrošinot mīkstā inventāra atjaunošanu, virtuves inventāra, kā arī mēbeļu, 
mācību līdzekļu iegādi. Kopā 2013.gada budžetā tam paredzēts Ls 55 050. 
2012.gada budžetā tika aprēķināts finansējums Ls 12 uz katru pirmsskolas 
audzēkni pirmsskolas izglītības iestādēs; 

• datortehnikas atjaunošanai izglītības iestādēs Ls 44 188; 
• piešķirt finansējumu bērnu nometņu organizēšanai talantīgajiem, 

maznodrošinātajiem un profesionālās ievirzes un interešu izlglītību 
apgūstošajiem audzēkņiem, kopā Ls 56 634; 

• lai nodrošinātu iespēju piedalīties sacensībās, īstenojot profesionālās 
izvirzes izglītības sporta programmas, ir nodrošināta degvielas apmaksa 
pašvaldības autotransportam Ls 6 169; 

• izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītību 
sporta jomā, inventāra, mācību līdzekļu, sporta tērpu un pamatlīdzekļu 
iegādei Ls 20 224; 

• nodrošināt līdzekļus Austrumeiropas meteņu basketbola līgas Jūrmalas 
posma organizēšanai Ls 5961; 

• finansējuma nodrošināšanai L.Ikauniecei un T.L.Graudiņai treniņprocesa 
nodrošināšanas atbalstam Ls 1 660,  

• palielināt finansējumu starpskolu pasākumiem, konkursiem, sacensībām 
interešu un profesionālās ievirzes, kā arī tālākizglītības jomā kopumā līdz 
Ls 73 589, pieaugums pret 2012.gadu sastāda Ls 1.88 reizes ( 2011.gadā 
bija Ls 11 656), t.sk. jaunas aktivitātes: 

o latviešu valodas apmācībai cittautiešiem Ls 20 000; 
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o e –apmācības sistēma efektivitātes, kvalitātes un kontroles 
uzlabošanai Ls 13 000. 

Ir saglabāta iespēja nodrošināt izglītības iestādes ar dzeramo ūdeni bērnu 
vajadzībām. Bez tam turpinām bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanas finansēšanu 
5.,6.gadīgajiem bērniem un 1.-6.klašu audzēkņiem, kas kopumā prasīs Ls 472 343.  

Nākamā nozare ar trešo lielāko pieaugumu ir „Atpūta, kultūra un reliģija”,  kuras 
kopējais finansējums 2013.gadā sastāda Ls 8  892 830 , kas ir par Ls 4 430 818 vairāk 
nekā 2012.gadā. Pamatiemesli pieaugumam ir šādi: 

• Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurācijas turpināšana Ls 
3 550 670, kur kā finansējuma avots ir aizņēmuma līdzekļi; 

• Aspazijas mājas restaurācijas turpināšana Ls 485 140, finansējuma avots ir 
aizņēmuma līdzekļi; 

• Majoru kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšana un aprīkošana Ls 
740 900; 

• Majoru vidusskolas sporta laukuma infrastruktūras attīstībai Ls 136 000; 
• kultūras pasākumu organizēšanas un līdzfinansējuma nodrošināšanas 

asignējumu apjoms pieaudzis par Ls 96 768, t.sk. piedalīšanās izdevumu 
segšanai Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Ls 48 427; 

• Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas atbalstam Ls 39 610, 
pieaugums sastāda Ls 30 738; 

• sporta pasākumu organizēšanas un sporta klubu līdzfinansējuma budžets 
pieaudzis par Ls 17 046, sasniedzot Ls 404 397; 

• Slokas sporta kompleksam Ls 82 836, t.sk solu nomaiņai tribīnēs Ls 
34 636, āra trenažieru uzstādīšanai Ls 35 000; 

• sabiedrības integrācijas programmas īstenošanai par Ls 50 000, par Ls 
20 000 vairāk nekā 2012.gadā; 

• pārģērbšanās kabīņu izgatavošanai Ls 50 000; 
• kāpņu atjaunošanai izejās uz jūru Ls 40 000; 

Sociālās aizsardzības nozarē 2013.gada pašvaldības budžeta izdevumi 
Ls 6 156 418, pieaugums pret 2012.gadu ir Ls 2 307 124. Finansējums nodrošinās 
papildus šādas aktivitātes: 

•  tiks pabeigta ēkas rekonstrukcija ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes 
ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā Slokas ielā 44 Ls 698 389 
(asignējumu avots – aizņēmums); 

•  PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ēku kapitālā un kārtējā remonta 
veikšanu kopumā par Ls 750 000 (asignējumu avots – aizņēmums); 

• Pašvaldības iestādes „Sprīdītis” ēkas rekonstrukcija Ls 615 300 
(asignējumu avots – aizņēmums)   

• pabalsta izmaksām politiski represētām personām papildus piešķirti Ls 
216 500, kopējam finansējuma apjomam sasniedzot Ls 260 500 (pabalsta 
izmaksas tiks veikta ik mēnesi); 

• finansējuma palielinājumam daļējai īres maksas un komunālo izdevumu 
segšanai pēc attiecīgu pašvaldības noramatīvo aktu izstrādāšanas 
pašvaldības sociālajos dzīvokļos un mājās papildus piešķirti Ls 27 400, 
kopējam finansējuma apjomam sasniedzot Ls 40 500; 

• palielināts finansējums Integrācijas programmas īstenošanai – līdz Ls 
50 000 (2012.gadā šim mērķim bija paredzēti Ls 30 000). 
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Būtiski ir palielināts pašvaldības budžeta asignējumu apjoms aprūpējamo 
uzturēšanai PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” - par 19.9%, t.sk., viena 
aprūpējamā dienā izmaksas Sociālās aprūpes nodaļā ir pieaugušas no Ls 6.77 līdz Ls 
9.11, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā no Ls 12.75 uz Ls 13.24, 
Veselības un sociālās aprūpes nodaļā Ls 9.12 uz Ls 11.25. 
 
 Nozarē „Ekonomiskā darbība”  tiek atspoguļoti izdevumi ielu, ceļu kārtējiem 
remontiem, kapitālajiem remontiem, rekonstrukcijām, satiksmes drošības nodrošināšanai, 
mežu apsaimniekošanai, tūrisma attīstībai, kā arī sabiedriskā transporta organizēšanas 
nodrošināšanai u.c. Kopējais finansējums no pamatbudžeta ir Ls 5 570 280, pieaugums 
sastāda Ls 860 779 , t.sk.: 

• braukšanas maksas atlaižu nodrošināšanai un zaudējumu segšanai 
sabiedriskajā transportā par Ls 148 253, nodrošinot 2012.gadā uzsākto 
programmu, kas nodrošina bezmaksas braucienus pilsētas izglītības iestāžu 
audzēkņiem un pensionāriem; 

• paredzēts finansējums sabiedriskā transporta sarakstu aplikācijas, kas 
lietojama mobilajos tālruņos, izstrādei Ls 6050; 

Bez tam būtiski palielināts pašvaldības finansējums Majoru muižas attīstības 
veicināšanai – par Ls 152 000, kopā 2013.gadā sasniedzot Ls 192 000. Pieauguma 
galvenai iemesls ir projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas 
iela) izbūve” īstenošana (skatīt informāciju pie projektiem). 

 
Vispārējo valdības dienestu izdevumi ir pieauguši par Ls 979 966, tā kā 2013.gadā 

tiks finansēta vēlēšanu komisija Ls 34 426 apmērā, kā arī šajā sadaļā tiek atspoguļoti 
izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Bez tam par Ls 385 727 ir palielināts asignējumu 
apjoms, kas nepieciešams pašvaldības aizņēmumu kredītprocentu nomaksai, kā arī 
ievērojami palielināts izdevumu apjoms pilsētas attīstības pasākumiem – par Ls 79 389 . 

 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai atvēlētais finansējums sastāda Ls 1 257 194, 

kas ir par Ls 238 663 vairāk nekā 2012.gadā.  
 
Būtisks palielinājums ir vērojams Vides aizsardzībai atvēlētajā asignējumu apjomā 

- izdevumi pašvaldībā ir Ls 3 968 509, palielinājums ir Ls 1 531 516, t.sk.: 
• ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūvei Ls 86 562; 
• pašvaldības pārziņā esošo teritoriju un ielu kopšanai un tīrīšanai 

Ls 272 557; 
Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Jūrmalas pilsētas skolās Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā” īstenošana (skatīt informāciju pie 
projektiem). 

 
Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai 2013.gadā paredzēti Ls 358 699. 

Pieaudzis ir finansējuma apjoms līdzfinansējuma nodrošināšanai jaunu veselības aprūpes 
projektu īstenošanai – Ls 50 000, kā arī paredzēti l īdzekļi Ls 169 000 pamatkapitāla 
palielināšanai PSIA „Kauguru veselības centrs” ēkas fasādes siltināšanai, lifta izbūvei un 
ehokardiogrāfa iegādei. 
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 2013.gadā iemaksas Pašvaldību Izlīdzināšanas fondā pret 2012.gadu ir 
palielinājušās - Jūrmalas pašvaldības donormaksājumi sastādīs Ls 4 466 131, kas ir par 
Ls 264 613 vairāk nekā 2012.gadā. 
 Jūrmalas pašvaldības saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem, kas jāsedz tiešā 
veidā no budžeta, sastāda Ls 4 275 735, kas ir par Ls 869 848 pret gaidāmo izpildi vairāk 
nekā 2012.gadā. Palielinājumu rada procentu maksājumu pieaugums par saņemtajiem un 
plānotajiem aizņēmumiem 2013.gadā.  
 

Kopumā veidojot 2013.gada budžetu, lēmumi bija vērsti, lai: 
• samazinātu Nekustamā īpašuma nodokļa slogu pašvaldības iedzīvotājiem; 
• pabeigtu īstenot mājokļu programmu, sniedzot palīdzību pašvaldības 

iedzīvotājiem dzīvokļu jautājuma risināšanā; 
• uzlabotu vides kvalitāti izglītības iestādēs, uzsākot bērnu rotaļlaukumu 

atjaunošanu pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinātu finansējumu pilnīgi 
visu mācību grāmatu iegādei, inventāra atjaunošanai, remontu veikšanai; 

• turpinātu bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu izglītības iestāžu 
audzēkņiem un pensionāriem, 

• turpinātu ēdināšanas izdevumu segšanu 5.,6.gadīgajiem bērniem un 1.-
6.klašu audzēkņiem pašvaldības izglītības iestādēs; 

• sakārtotu teritorijas, kas līdzekļu trūkuma dēļ iepriekšējos gados bija 
nepelnīti aizmirstas – izeju uz jūru sakārtošana, iekšpagalmu tālāka 
labiekārtošana un ielu kārtējais remonts, tālāka meliorācijas sistēmas 
atjaunošana un uzturēšana utt. 

• uzlabotu pašvaldības iedzīvotājiem un viesiem pieejamo infrastruktūru, 
t.sk. uzsākot 2 jaunu sporta zāļu celtniecību un pabeidzot Majoru kultūras 
nama atjaunošanu, veicot investīcijas tikai no pašvaldības budžeta 
Ls 6 040.4 tūkst. apmērā. 

 
 
 

  

Priekšsēdētājs  G.Truksnis 
 
 


