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JŪRMALAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2015. – 2020. GADAM 

Ar nolūku mērķtiecīgi un jēgpilni attīstīt izglītības iestāžu tīklu pilsētā, kā rezultātā, atbilstoši nacionālā līmenī definētajām 

nozares attīstības prioritātēm un pašvaldības vajadzībām, tiktu nodrošināti kvalitatīvi izglītības pakalpojumi, sekmēta 

cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinēta izmantošana un pilnveidota izglītības iestāžu infrastruktūra un 

materiāltehniskās bāze, Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu veikt padziļinātu pilsētas izglītības nozares analīzi un 

izstrādāt atbilstošu Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepciju 2015. līdz 2020.gadam (turpmāk – Koncepcija). 

Laika posmā no 2015.gada. marta līdz aprīlim Koncepcijas II.sējumu 2.daļu “Rīcības plāns” izstrādāja SIA „Dynamic 

University” un SIA „NK Konsultāciju birojs” izveidotā ekspertu grupa. Darbs tika veikts, balstoties uz iepriekš izstrādāto 

koncepcijas I.sējumu „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” un II.sējuma 1.daļu. 

Koncepcijas izstrādes vajadzībām ir izveidota projekta Darba grupa šādā sastāvā: 

 Darba grupas vadītājs: L. Anteina – Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i. 

 Darba grupas vadītāja vietniece: A. Paipare – Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītāja p.i., 

 Darba grupas locekļi: 

o Edgars Stobovs – Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.; 

o Vairis Ļaudams – Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas galvenais metodiķis;  

o Andris Magazeins – Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.; 

o Iveta Blaua – Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 

o Irēna Kausiniece – Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece; 

o Inga Brača – Budžeta nodaļas vadītāja; 

o Aigars Lisovskis – Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāja p.i.;  

o Iveta Petrovska – IKT pārvaldes Sistēmu nodrošinājuma nodaļas un Tehniskā nodrošinājuma nodaļas 

vadītāja p.i.; 

o Neils Kalniņš – Projekta vadītājs; 

o Līna Dzene – attīstības plānošanas speciāliste (SIA “Dynamic University”); 

o Modra Jansone – Izglītības jomas eksperte; 

o Gatis Pāvils – pašvaldību eksperts (SIA “NK Konsultāciju birojs”); 

o Egīls Blūms – Jūrmalas Alternatīvās skolas direktors; 

o Karīna Štālmane – Izglītības konsultatīvās padomes pārstāve, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs; 

o Alma Brinkmane – Jūrmalas JIC jaunatnes lietu speciāliste; 

o Ilona Ceicāne – VSAC “Zemgale” filiāle “Kauguri” sociālā darbiniece; 

o Katrīna Petrovska – Bērnu bilingvālā dienas centra pedagoģe, biedrība “Giraafe”; 

o Elīna Jirgena – Jūrmalas izglītības konsultatīvās padomes p.i.i. “Namiņš” pārstāve; 

o Gatis Dirnens – Jūrmalas izglītības konsultatīvās padomes Pumpuru vidusskolas pārstāvis; 

o Jānis Ezers – Jūrmalas izglītības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs; 

o Irina Avdejeva – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāve. 

Koncepcijas izstrādes pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome. 

Koncepcijas II.sējuma 2.daļas izstrādes periods: 2015.gada marts – maijs. 
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1. Budžeta prognozes 

1.1. Kopējais izglītības sektora finansējums 

Lai nodrošinātu to, ka Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam ir izstrādāta kontekstā 

ar pilsētas budžeta iespējām, darba ietvaros ir izstrādāta pašvaldības budžeta un izglītības budžeta prognoze laika 

posmam līdz 2020.gadam. 

Balstoties uz informāciju par līdzšinējo Jūrmalas pilsētas budžetu laika posmā no 2009.gada līdz 2015.gadam 

(2014. un 2015.gadam izmantoti dati par plānoto budžeta apjomu) pilsētas kopbudžets pieaudzis no 52,37 

miljoniem EUR 2009.gadā līdz 111, 5 miljoniem EUR 2015.gada grozītajā budžeta plānā. Vidēji ik gadu budžets 

pieauga par 18%. 

Globālie un reģionālie faktori nosaka to, ka turpmākā ekonomiskās situācijas uzlabošanās, visdrīzāk, kļūs lēnāka 

un iespējama arī ekonomikas stagnācija. Latvijas Banka prognozē, ka 2015.gadā Latvijas ekonomikas pieaugums 

būs ap 2%,
1
 kas ir zemāk, nekā tika prognozēts līdz šim. Arī vidēja un ilgāka termiņa prognozes ekonomikas 

attīstībai nav īpaši optimistiskas – lai gan Eiropas Komisija paredz, ka 2016.gadā Latvijas ekonomika pieaugs par 

3,6%
2
, pašlaik šīs prognozes var nākties pārskatīt un samazināt. Šī iemesla dēļ nav gaidāms arī, ka pašvaldības 

budžets varētu strauji palielināties – ir iespējama pat nodokļu pārdale, kas samazinātu pašvaldību ieņēmumus. 

Darba ietvaros tiek pieņemts, ka turpmāk ik gadu Jūrmalas pašvaldības budžets palielināsies par 2,5% – 

ievērojami lēnāk, kā līdz šim. Līdz ar to 2020.gadā budžeta kopapjoms sasniegs 123,7 milj. EUR (1.attēls). 

1.attēls: Jūrmalas kopbudžeta un izglītības budžeta prognozes līdz 2020.gadam, miljoni EUR. 

Pašvaldības finansējums izglītības sektoram ir pieaudzis no 24,07 miljoniem EUR 2009.gadā līdz 29,35 miljoniem 

EUR 2015.gada grozītajā budžeta projektā, taču īpatsvars kopbudžetā ir krities no 46% līdz 26,32%. 

Tā kā nav prognozējams, ka izdevumi citām pašvaldības atbildības jomām turpmāk varētu samazināties, lai 

atvēlētu vairāk līdzekļu izglītībai, darba ietvaros tiek pieņemts, ka izglītības izdevumu īpatsvars arī turpmāk 

saglabāsies aptuveni 27% no kopbudžeta robežās, 2020.gadā sasniedzot 33,4 milj. EUR. 

Šādā gadījumā ieguldījumi izglītībā uz vienu jūrmalnieku (aprēķinos iekļaujot demogrāfiskās prognozes) pieaugs 

no 409 EUR 2013.gadā līdz 727 EUR 2020.gadā. 

                                                           

1
 Latvijas Bankas prognozes. Tautsaimniecības attīstība, 13.01.2015. http://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-prognozes 

2
 Latvia, Economic situation, European Commission, 2014.g. 4.novembris, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn/lv_en.pdf 

http://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-prognozes
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Katra no izvirzītajām izglītības sektora attīstības alternatīvām paredz visu (tātad salīdzināmi līdzvērtīga apjoma) 

pieejamo izglītības sektora budžeta līdzekļu izlietojumu. 

1.2. Finansējums dalījumā pa izdevumu veidiem 

Analizējot un prognozējot izglītības jomas izdevumus, tie ir sadalīti šādos izdevumu veidos:
3
 

 Atalgojums – visi izdevumi izglītības sistēmā nodarbinātā personāla atlīdzībai; 

 Ēdināšana – izdevumi valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanai; 

 Ēku uzturēšana, apkure – ar nekustamā īpašuma uzturēšanu un funkcionēšanu saistītie izdevumi, 

komunālie maksājumi (t.sk. izdevumi par sakariem); 

 Būvniecība – visi būvniecības un pārbūves izdevumi; 

 Materiāltehniskais aprīkojums – izdevumi par kustamo mantu, tai skaitā transporta līdzekļu uzturēšana 

un remonts, iekārtas (t.sk. datortehnika) un programmatūra, to uzturēšana un remonts, informācijas 

tehnoloģiju pakalpojumi, sistēmu uzturēšana, biroja preces un inventārs, degviela transporta līdzekļiem, 

zāles un laboratorijas preces, virtuves inventārs, formas tērpi un cits speciālais apģērbs, mācību līdzekļi un 

materiāli, periodikas iegāde); 

 Citi izdevumi – pārējie izdevumi, tai skaitā komandējumi, pasākumi, starptautiskā sadarbība, 

administratīvie izdevumi, apdrošināšana, iepriekš neklasificēti izdevumi, nodokļu maksājumi (izņemot 

nekustamā īpašuma nodokli), aizņēmumu procentu maksājumi, atlikums gada beigās;Transporta 

kompensācijas – kompensācijas par sabiedriskā transporta izdevumiem Jūrmalas vispārējās izglītības 

iestāžu audzēkņiem (nav daļa no izglītības jomas budžeta). 

Prognozes ietvaros tiek pieņemts, ka Jūrmalas izglītības sistēmā turpināsies līdzšinējās tendences, izdevumiem 

pakāpeniski pieaugot, galvenokārt inflācijas dēļ (sk. 2.attēlu). 

2.attēls: Jūrmalas izglītības budžeta prognozes dalījumā pa izdevumu veidiem līdz 2020.gadam, 

miljoni EUR. 

Tiek prognozēts, ka atalgojuma izdevumu pieaugums turpināsies par 5 – 7,5% gadā, kas nav tik strauji, kā 

iepriekšējo piecu gadu laikā. Pieaugums ir saistāms ar to, ka ekonomikā kopumā ir prognozējams algu kāpums. Šo 

izdevumu pieaugumu radīs arī tas, ka rīcības plāna ietvaros tiek plānots palielināt pirmsskolas izglītības iestāžu 

kapacitāti, lai turpmāk vairs neveidotos rindas, un rezultātā izglītības jomā nodarbināto skaits pieaugs. 

                                                           
3
 Izmantotas ikgadējās ieņēmumu un izdevumu tāmes. 
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Arī ēdināšanai izdevumi turpmāk pieaugs, kas saistāms gan ar inflāciju, gan arī ar to, ka prognozējams skolas 

vecuma audzēkņu skaita pieaugums un rezultātā pieaugs to audzēkņu skaits, kam tiks kompensēti izdevumi par 

ēdināšanu. 

Izglītības iestāžu ēku uzturēšanai, materiāltehniskajam aprīkojumam un citiem izdevumiem nepieciešamais 

finansējums pieaugs saistībā ar inflācijas procesu. 

2.attēlā iekļautie izdevumi izglītības iestāžu būvniecībai ataino rīcības plānā plānotos izdevumus. Atbilstoši 

investīciju plānam turpmāk tiks realizēti vairāki būvniecības projekti, tai skaitā izmantojot ES fondu līdzekļus. 

Izdevumi transporta kompensācijām pieaugs gan saistībā ar inflācijas procesu, gan arī tādēļ, ka gaidāma skolu 

audzēkņu skaita palielināšanās, kas saistāms gan ar demogrāfiskajiem procesiem, gan arī ar to, ka, realizējot 

rīcības plānu, pilsētā esošās izglītības iestādes kļūs pievilcīgākas. Ja 2014.gadā transporta izdevumu 

kompensācijām tika izmantoti 283 004,35 EUR, tad 2020.gadā prognozējams, ka šie izdevumi var pieaugt līdz 

430 000 EUR. 

Izdevumi transporta kompensācijām nav daļa no izglītības budžeta. 

1.3. Rīcības plānam pieejamais finanšu apjoms 

Sastādot rīcības un investīciju plānu, ir ņemtas vērā Jūrmalas pašvaldības budžeta iespējas. Izglītības budžetā var 

nodalīt pastāvīgos izdevumus un rīcības plāna izdevumus, kurus var atšķirt pēc šādām pazīmēm: 

 Pastāvīgos izdevumus rīcības un investīciju plāns neietekmē vai ietekmē netieši. Šajā izdevumu veidā 

ietverti visi izdevumi izglītības jomas darbinieku atalgojumam, izņemot 10% no ikgadējā atalgojuma 

pieauguma, 80% izdevumu par materiāltehnisko aprīkojumu, 80% izdevumu par citiem izdevumiem, visi 

izdevumi ēķu uzturēšanai un visi izdevumi ēdināšanai; 

 Rīcības plāna izdevumi ir tie izdevumi, kuri tiek plānoti šīs koncepcijas ietvaros. Tie ietver tādus 

izdevumus kā būvniecību, papildus pašvaldības atbalstu, papildus materiāltehniskā aprīkojuma iegādi, 

starptautisko sadarbību u.c. Lai rīcības plāna izdevumus aprēķinātu, tika veikti šādi pieņēmumi un uz 

rīcības plānam pieejamo finansējuma apjomu attiecināti šādi izdevumi: 

 10% no ikgadējā pieauguma izdevumiem par atalgojumu; 

 visi izdevumi būvniecībai, jo arī šos izdevumus nosaka Jūrmalas pašvaldības rīcībpolitika; 

 20% no ikgadējiem izdevumiem par materiāltehnisko aprīkojumu; 

 20% no ikgadējā citu izdevumu apjoma. 

Rezultātā tika iegūts aptuvens rīcības plāna (tai skaitā investīciju plāna) ieviešanai pieejamais budžets laika posmam 

līdz 2020.gadam (1.tabula): 

1.tabula: Aptuvens rīcības plāna ieviešanai pieejamais finansējuma apjoms dalījumā pa izdevumu 

veidiem līdz 2020.gadam, miljoni EUR. 

IZDEVUMU VEIDS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KOPĀ 

Atalgojums 0,21 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,78 

Būvniecība 4,74 23,19 19,11 9,49 4,15 0,97 61,65 

Materiāltehniskais aprīkojums 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,35 1,74 

Citi izdevumi 0,28 0,31 0,34 0,37 0,41 0,43 2,14 

Kopā, miljoni EUR 5,45 23,86 19,84 10,28 5,01 1,86 66,30 

Veiktās prognozes ir uzskatāmas par ļoti aptuvenām un faktiski pieejamais finansējuma apjoms, piemēram, 

piesaistot ES finansējumu starptautiskajai sadarbībai vai pasākumu rīkošanai, var būt lielāks. Šīs prognozes 

galvenais mērķis ir noteikt orientējošu finansējuma apjomu, kāds laika posmā līdz 2020.gada beigām būs pieejams 

Jūrmalas pašvaldībā izglītības koncepcijas ieviešanai. 

Atbilstoši šiem aprēķiniem rīcības plāna ietvaros līdz 2020.gada beigām Jūrmalas izglītības sektoram pieejami 

66,39 miljoni EUR, tai skaitā lielākā daļa no šī apjoma – 61,65 miljoni EUR – tiek izmantoti būvniecībai. Vietēja 

mēroga atalgojuma politikas veidošanai varētu būt pieejami ap 0,78 miljoni EUR, materiāltehniskā aprīkojuma 

iegādei – 1,74 miljoni EUR un citiem izdevumiem ap 2,14 miljoni EUR. 
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Lielo būvniecības projektu realizācijas iespējas noteiks ES fondu pieejamība iecerētajiem projektiem. 

Izstrādājot rīcības plānu, ir ņemta vērā situācija, pie kuras finanšu prognozes tiek pārsniegtas, t.i. izglītībai vai 

kādam noteiktam izdevumu veidam ir pieejams lielāks finansējuma apjoms, nekā plānots. Šī iemesla dēļ rīcību 

kopējās prognozētās izmaksas pārsniedz budžeta prognozēs plānoto finansējuma apjomu, un katrai no rīcībām ir 

piešķirta nozīmes pakāpe, sadalot tās augstākas nozīmības rīcībās („A nozīme”) un zemākas nozīmības rīcībās 

(„B nozīme”). 

„A nozīmes” aktivitātes tiek plānotas prognožu ietvaros, savukārt „B nozīmes” aktivitātes var īstenot gadījumā, ja 

izdodas piesaistīt lielāku finansējuma apjomu, nekā plānots. Ierobežota finansējuma apstākļos „B nozīmes” rīcības 

var tikt atliktas uz citu gadu. 

2. Izglītības iestāžu tīkla optimizācija 

Balstoties uz veikto analīzi, Jūrmalas izglītības iestāžu tīklu un tā noslogojuma tendences raksturo šādi faktori: 

 Vietu trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs 

 Nepietiekami noslogotas vispārizglītojošo skolu telpas. 

 

2.1. Vietu trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs 

Neapmierinātais pieprasījums pēc telpu kapacitātes pirmsskolas izglītības iestādēs sastāda 7,5% no 3 – 6 gadus 

vecu jūrmalnieku skaita (sk. 2.tabulu). 

2.tabula: Vietu trūkums Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs 2014.gada septembrī. 

 

JŪRMALAS 

RIETUMU DAĻA 

JŪRMALAS 

CENTRĀLĀ DAĻA 

JŪRMALAS 

AUSTRUMU DAĻA 
KOPĀ 

Bērnu skaits, kam nav 

nodrošinātas vietas PII (rinda) 

48 23 32 103 

PII audzēkņu skaita pārsniegums 

virs telpu kapacitātes 

33 2 14 49 

Kopā 81 25 46 152 

Atbilstoši demogrāfiskajām prognozēm 2019.gadā 3 – 6 gadu vecuma bērnu skaits Jūrmalā saruks aptuveni par 7 – 

12%. Krasāk saruks 5 – 6 gadus vecu jūrmalnieku skaits, toties nedaudz pieaugs 3 – 4 gadus vecu jūrmalnieku 

skaits. Spriežot pēc iedzīvotāju vecuma struktūras dažādās Jūrmalas daļās, krasāk 3 – 6 gadus vecu bērnu skaits 

saruks rietumu daļā, lēnāk – austrumu daļā, savukārt centrālajā daļā tas var pat pieaugt. 

Lai gan prognozētais bērnu skaita sarukums kompensē patreizējo vietu trūkumu, pašvaldības PII kapacitāti būtu 

nepieciešams palielināt, jo: 

 Dzimstība Latvijā pēdējos gados ir lielāka, nekā līdzšinējās prognozes liecinājušas; 

 Nebūtu vēlams uzturēt 100% telpu piepildījumu, jo tas rada sarežģījumus, piemēram, ja nepieciešams daļu 

audzēkņu uz laiku pārvietot uz citu PII (neplānots remonts vai citi apstākļi). 

Papildus nepieciešamā telpu kapacitāte pirmsskolas izglītības iestādēs ir šāda: 

 Rietumu daļā: 40 – 50 vietas. Vietu deficītu iespējams novērst, piemēram, paplašinot PII „Zvaniņš” vai 

izmantojot citu izglītības iestādi šajā pilsētas daļā. 

 Centrālajā daļā: 30 – 35 vietas. Vietu deficītu iespējams novērst, piemēram, paplašinot PII „Namiņš” vai 

izmantojot citu izglītības iestādi šajā pilsētas daļā. 

 Austrumu daļā: 30 – 35 vietas. Vietu deficītu iespējams novērst, izveidojot telpas pirmsskolas izglītības 

nepieciešamībām kādā no esošajām izglītības iestādēm, kur ir pietiekami vietas, piemēram, Lielupes 

vidusskolā. 
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2.2. Vispārizglītojošo skolu telpu noslogojums 

Jūrmalas vispārizglītojošās skolas kopumā raksturo nepietiekams telpu noslogojums (sk. 24.tabulu I.sējumā). 

Atbilstoši demogrāfiskajām prognozēm Jūrmalā turpmākajos piecos gados nav prognozējams skolas vecuma 

bērnu un jauniešu skaita pieaugums, tomēr, īstenojot izglītības koncepciju, Jūrmalas skolu audzēkņu skaitu 

iespējams pakāpeniski palielināt, piesaistot skolām tos jūrmalniekus, kuri pašlaik mācās ārpus Jūrmalas. 

Cits nozīmīgs faktors, vērtējot iespēju mainīt vispārizglītojošo skolu skaitu Jūrmalā, ir pilsētas ģeogrāfija – pilsēta ir 

teritoriāli izstiepta. Šādā situācijā, samazinot skolu skaitu krasi pasliktinātos skolu sasniedzamība un līdz ar to 

samazinātos pašvaldības izglītības iestāžu pievilcība. 

Šī iemesla dēļ ir ieteicams skolu skaitu Jūrmalā nesamazināt. Turpretī būtu izskatāmas dažādas iespējas, kā 

mainīt un paplašināt ar izglītību saistīto pakalpojumu klāstu tajās izglītības iestādēs, kurās klašu piepildījums un 

telpu noslogojums šobrīd nav optimāls. Kā piemērus šādām izmaiņām nenoslogotajās skolu telpas varētu minēt 

papildus pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanu, interešu un profesionālās ievirzes izglītības 

pakalpojumu klāsta attīstīšanu, kā arī iekļaujošās izglītības attīstības centra un alternatīvās izglītības attīstības 

centra aktivitāšu nodrošināšanu.  
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3. Rīcības virzieni 

Izglītības attīstības koncepcijas ietvaros ir definēts liels skaits rīcību, kuras nepieciešams grupēt rīcības virzienos. 

Šādi rīcības virzieni jau ir definēti augstāka ranga plānošanas dokumenta – „Jūrmalas pilsētas attīstības 

programmas 2014. – 2020.gadam” ietvaros, tomēr šos rīcības virzienus ir nepieciešams definēt citādi, ņemot vērā 

šīs koncepcijas izstrādes gaitā izvēlēto attīstības alternatīvu.  

3.1. Attīstības programmā definētie rīcības virzieni 

Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam viena no pilsētas attīstības prioritātēm ir P3.2. 

„Kvalitatīva izglītība”. 

Šīs prioritātes ietvaros attīstības programmā ir definēti šādi rīcības virzieni: 

 R3.2.1.: Pirmsskolas un vispārējās izglītības pakalpojumu attīstība; 

 R3.2.2.: Profesionālās un augstākās izglītības pakalpojumu attīstība; 

 R3.2.3.: Mūžizglītības pakalpojumu attīstība; 

 R3.2.4.: Izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes pilnveide. 

Norādāms, ka šāds rīcības virzienu definējums tikai daļēji atbilst koncepcijas izstrādes gaitā izvēlētajai Jūrmalas 

izglītības attīstības alternatīvai. Rīcības virziens R3.2.1. ietver lielāko daļu plānoto rīcību. Rīcības virziens R3.2.2. 

tikai nelielā mērā skar pašvaldības kompetenci un izvēlētās alternatīvas ietvaros šajā virzienā plānotas tikai dažas 

rīcības. Arī rīcības virzienam R3.2.3. ir salīdzinoši zema prioritāte un neliels rīcību skaits. R3.2.4. ietvaros 

plānojamās rīcības ne vienmēr ir jēdzieniski atdalāmas no pārējo rīcības virzienu rīcībām. 

3.2. Koncepcijas ietvaros definētie rīcības virzieni 

Izstrādājot “Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepciju 2015.–2020.gadam”, ir veikta detāla izglītības sektora 

analīze un rezultātā piedāvāts veikt korekcijas, sagrupējot attīstības prioritātes P3.2. „Kvalitatīva izglītība” ieviešanai 

nepieciešamās rīcības, sadalot tās pa izglītības pakalpojumu veidiem. 

Šīs koncepcijas ietvaros tiek definēti šādi Jūrmalas izglītības attīstības rīcības virzieni: 

 R3.2.1.: Kopējā sektora attīstība, pārvaldība; 

 R3.2.2.: Pirmsskolas izglītības pakalpojumi; 

 R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi; 

 R3.2.4.: Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi; 

 R3.2.5.: Iekļaujošās un alternatīvās izglītības pakalpojumi; 

 R3.2.6.: Citi izglītības pakalpojumi (profesionālās, augstākās un mūžizglītības pakalpojumi). 

Ieteicams veikt attiecīgas izmaiņas rīcības virzienu struktūrā arī Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–

2020.gadam. 
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4. Sasniedzamie rādītāji 

Realizējot izvēlēto koncepciju, 2020.gadā dalījumā pa rīcības virzieniem ir jāsasniedz šādi rezultāti (3.tabula): 

3.tabula: Izglītības koncepcijas realizācijas gaitā sasniedzamie rādītāji. 

N.p.k. SASNIEDZAMAIS RĀDĪTĀJS 

PAŠREIZĒJĀ 

VĒRTĪBA, (GADS, 

AVOTS) 

2020.G. 

SASNIEDZAMĀ 

VĒRTĪBA 

R3.2.1. KOPĒJĀ SEKTORA ATTĪSTĪBA, PĀRVALDĪBA 

1.  Ikgadējas, tradicionālas nacionāla vai starptautiska mēroga 

tikšanās Jūrmalā saistībā ar izglītības tematiku. 

0 (2014) Vismaz 1 katru gadu 

R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

2.  Jauno pedagogu (līdz 29 gadu vecumam) skaits, % no 

kopskaita. 

8% (2014., Izgl. 

pārvalde) 

14% 

3.  To audzēkņu skaits, kuriem nav nodrošināta vieta 

pirmsskolas izglītības iestādē. 

102 (2014, Izgl. 

pārvalde) 

0 

R3.2.3.: VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

4.  Jauno pedagogu (līdz 29 gadu vecumam) skaits, % no 

kopskaita. 

9% (2014., Izgl. 

pārvalde) 

14% 

5.  Izglītojamo skaits, kuriem ir nodrošināta iespēja pedagoga 

uzraudzībā pilnveidot savu kompetenci izglītības iestādēs 

(ieskaitot interešu izglītību un profesionālās ievirzes 

izglītību) katru darba dienu līdz plkst. 18:30. 

nav datu visiem 1. līdz 4.klases 

skolēniem, kuru 

vecāki ir izteikuši 

šādu vēlmi 

6.  Jūrmalas Valsts ģimnāzija, kā arī vēl vismaz viena 

Jūrmalas vispārizglītojošā skola 9.klases necentralizēto 

eksāmenu angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā 

kopvērtējumu tabulās ierindojas starp 10% augstāko 

rezultātu ieguvējiem. 

Tikai Jūrmalas 

Alternatīvā skola 

izpilda šo prasību 

(2013./2014.m.g., 

VISC) 

Prasību izbilda gan 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāzija, gan vēl 

viena Jūrmalas 

pašvaldības izglītības 

iestāde 

7.  Jūrmalas Valsts ģimnāzijas centralizēto eksāmenu rezultāti 

angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā pārsniedz 

valsts ģimnāziju vidējos rādītājus šajos 3 mācību 

priekšmetos. 

Prasība netiek 

izpildīta 

(2013./2014.m.g., 

VISC) 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāzija šo prasību 

izpilda 

8.  Divu Jūrmalas vispārējās vidējās izglītības iestāžu rezultāti 

centralizētajos eksāmenos angļu valodā, latviešu valodā un 

matemātikā ir virs valsts vidējā rādītāja starp vidusskolām. 

Prasību izpilda 

viena izglītības 

iestāde – Majoru 

vidusskola 

(2013./2014.m.g., 

VISC) 

Prasību izpilda 

vismaz divas 

izglītības iestādes 

9.  Godalgoto vietu skaits valsts līmeņa mācību priekšmetu 

olimpiādēs gada laikā. 

5 (2013./2014.,  

VISC) 

7 

10.  Godalgoto vietu skaits zinātniski pētniecisko darbu 

konkursos gada laikā. 

2 (2014., VISC) 2016 – 2020.gados 

kopā: 10 

11.  Izglītojamo skaits (no kopējā attiecīgā vecuma izglītojamo 

skaita), kuri kārto centralizētos eksāmenus ķīmijā, fizikā vai 

bioloģijā. 

20% 

(2013./2014.m.g., 

VISC) 

30% 

12.  Vispārējās izglītības iestāžu skaits ar vismaz vienu ārvalstu 

partneri, sadarbībā ar kuru ik gadu (sākot no 2017.gada) 

notiek vismaz viens pasākums. 

9 izglītības iestādes 

(2013./2014., 

pašvērtējuma 

anketas) 

Visas izglītības 

iestādes 
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N.p.k. SASNIEDZAMAIS RĀDĪTĀJS 

PAŠREIZĒJĀ 

VĒRTĪBA, (GADS, 

AVOTS) 

2020.G. 

SASNIEDZAMĀ 

VĒRTĪBA 

R3.2.4.: PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

13.  Visiem izglītojamiem ir pieejams plašs pašvaldības 

nodrošinātais interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības pakalpojumu klāsts. 

> 150 veidu 

nodarbības (2014, 

koncepcijas 

izstrādes ietvaros 

veikta analīze) 

> 160 veidu 

nodarbības 

R3.2.5.: IEKĻAUJOŠĀS UN ALTERNATĪVĀS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

14.  Katrā no izglītības pakāpēm (pirmsskolas izglītība, 

pamatizglītība un vidējā izglītība) vismaz viena izglītības 

iestāde Jūrmalā sniedz augstas kvalitātes iekļaujošās 

izglītības pakalpojumus izglītojamajiem ar īpašām 

vajadzībām. Izglītojamie Jūrmalā ierodas no visas valsts. 

Visi izglītības līmeņi 

(2014, Izglītības 

pārvalde) 

Visi izglītības līmeņi 

15.  Katrā no izglītības pakāpēm (pirmsskolas izglītība, 

pamatizglītība un vidējā izglītība) vismaz viena izglītības 

iestāde Jūrmalā sniedz augstas kvalitātes alternatīvās 

izglītības pakalpojumus izglītojamiem ar īpašām 

vajadzībām. 

Visi izglītības līmeņi 

(2014, Izglītības 

pārvalde) 

Visi izglītības līmeņi 

16.  Jūrmalā ir alternatīvās izglītības metodoloģijas izstrādes un 

popularizēšanas centrs. 

0 1 

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

PAKALPOJUMI) 

17.  Jūrmalas pašvaldības koncepcija prestižas ārvalstu 

augstskolas filiāles piesaistīšanai. 

0 (2014, 

koncepcijas ietvaros 

veikta analīze) 

1 

18.  Jūrmalas pašvaldības koncepcija izglītības pakalpojumu 

attīstībai imigrantiem un reemigrantiem. 

0 (2014, Izglītības 

pārvalde) 

1 
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5. Rīcības plāns 

Rīcības plāns Jūrmalas izglītības sistēmas attīstībai ir izstrādāts atbilstoši definētajiem Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas pamatprincipiem, vidēja un ilgtermiņa 

plānošanas dokumentiem, kā arī Jūrmalas pilsētas investīciju plānam 2015. – 2017.gadam un Jūrmalas pilsētas budžeta iespējām atbilstoši 1.nodaļas ietvaros sagatavotajām 

prognozēm. 

5.1. Rīcību un investīciju projektu saraksts 

Rīcību un investīciju saraksts (sk. 4.tabulu) ietver gan rīcības (pastāvīgi veicamas beztermiņa rīcības, kuras tiek uzsāktas vai veiktas lielākā apjomā nekā līdz šim atbilstoši šīs 

koncepcijas ietvaros izvēlētajai alternatīvai), gan investīciju projektus – rīcības ar noteiktu sākumu un beigām, kuras noslēdzas pēc nospraustā mērķa sasniegšanas. 

Investīciju projekti iekļauj gan jaunu projektu idejas, gan arī jau apzinātus, uz izglītības jomu attiecināmus investīciju projektus, kuri jau iekļauti Jūrmalas pilsētas domes 

2014.gada 18.decembra lēmumā „Par Jūrmalas investīciju plānu 2015.-2017.gadam”.  

Pilna informācija par rīcībām ir pieejama šī darba pielikumā MS Excel faila formātā un ietver arī plānoto izdevumu sadalījumu pa gadiem, izdevumu veidu un iespējamo ES 

līdzfinansējuma apjomu. 

Visas izmaksas norādītas tūkstošos EUR. Rīcības ietonētas pelēkā krāsā, investīciju projekti – sārtā. 

4.tabula. Rīcību un investīciju projektu saraksts. 

N
R 

PROJEKTA 
NOSAUKUMS 

REZULTĀTS 
NOZĪMĪ-

BA 
REALIZĀCIJAS 

LAIKS 

IZMAKSAS, 
tūkstošos 

EUR, 
2015 – 2020 

ATBILDĪGAIS 
FINANSĒJUMA 

AVOTI 
RĪCĪBA VAI 
PROJEKTS 

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.1. KOPĒJĀ SEKTORA ATTĪSTĪBA, PĀRVALDĪBA" 

1 

Nacionālas un 
starptautiskas nozīmes 
izglītības jomas 
pasākumu organizēšana 

Vismaz viena ikgadēja nacionālas vai 
starptautiskas nozīmes izglītības jomas 
pasākuma organizēšana Jūrmalā. 

A 
Reizi gadā, no 
2017.gada 

44,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

2 
Labāko izglītības sektora 
darbinieku godināšanas 
tradīciju izveide 

Jūrmalas izglītības sektorā strādājošo kopības 
apziņas un motivācijas veicināšana, organizējot 
ikgadēju labāko pedagogu godināšanu dažādās 
nominācijās. 

A Reizi gadā 26,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 
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N
R 

PROJEKTA 
NOSAUKUMS 

REZULTĀTS 
NOZĪMĪ-

BA 
REALIZĀCIJAS 

LAIKS 

IZMAKSAS, 
tūkstošos 

EUR, 
2015 – 2020 

ATBILDĪGAIS 
FINANSĒJUMA 

AVOTI 
RĪCĪBA VAI 
PROJEKTS 

3 
Individuāls metodiskais 
atbalsts jaunajiem 
pedagogiem  

Atbalsts jaunajiem pedagogiem (līdz 29 gadus 
veci) ar mērķi nodrošināt veiksmīgu profesionālo 
izaugsmi. Plānots pastāvīgi sniegt atbalstu 20 – 
25 jaunajiem pedagogiem. Atbalstu sniedz 
pedagogi - mentori (pašlaik Jūrmalā strādā 21 
mentors) 

A Pastāvīgi 267,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, 
mainoties 
normatīviem ir 
iespējamas valsts 
mērķdotācijas 

Rīcība 

4 
Veselības 
apdrošināšanas politikas 
pilnveide 

Veselības apdrošināšanas politikas korekcijas ar 
mērķi sniegt papildus motivāciju jauniem 
pedagogiem un paildzināt darba mūžu, veicinot 
veselības profilaksi un veselīgu dzīvesveidu. 
Izmaksu pieaugums saistāms ar papildus 
pieejamo atbalstu veselības profilakses 
pasākumiem. 

A Pastāvīgi 62,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

5 
Jūrmalas izglītības 
iestāžu mājaslapu 
izveide un uzturēšana 

Centralizētas mājaslapas vai atsevišķu mājaslapu 
izveide informēšanai un saziņai par Jūrmalas 
pašvaldības izglītības iestāžu darbību, tai skaitā 
informējot arī par mūžizglītības pakalpojumiem. 
(Mājaslapu izveidē un saturiskajā uzturēšanā 
iesaistīt arī audzēkņus un pedagogus, tomēr 
paredzot profesionāļu iesaisti, lai nodrošinātu 
augstas kvalitātes rezultātu un nepārtrauktu 
mājas lapu darbību.) 

A 

Izveide - 2016., 
uzturēšana - 
pastāvīgi no 
2016. 

70,0 

Izglītības 
pārvalde,Infor
mācijas un 
komunikācija
s tehnoloģiju 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Investīciju 
projekts 

6 
Jaunu dzīvojamo platību 
attīstība izglītības iestāžu 
tuvumā 

Pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu 
pilnveide, nodrošinot to, ka dzīvojamās apbūves 
platība pēc iespējas tiek koncentrēta esošu 
izglītības iestāžu tuvumā un pēc iespējas 
novērsta dzīvojamo ēku būvniecību attālu no 
esošajām izglītības iestādēm. 

A 

Teritorijas 
plānojuma un 
lokālplānojumu 
izstrādes laikā 

0,0 

Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

7 

Sabiedriskā transporta 
maršrutu pieejamības 
uzlabošana Jūrmalas 
izglītības iestāžu 
audzēkņiem 

Sabiedriskā transporta tīkla attīstība tā, lai pēc 
iespējas lielākam skaitam Jūrmalā dzīvojošo 
izglītojamo būtu viegli sasniegt Jūrmalā esošās 
izglītības iestādes. Vietas, kur sabiedriskā 
transporta attīstība ir nepieciešama prioritāri, ir 
teritorijas starp Druvciemu, Krastciemu, Valteriem 
un Vaivariem, Ķemeru rietumu daļā. Jāvērtē arī 
nepieciešamība veidot sabiedriskā transporta 
maršrutus Kauguru apkaimes austrumu daļā 
(Lauku un Lāčplēša ielas). 

A 
Pastāvīgi, no 
2016 

125,0 

Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 
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8 

Vilcienu satiksmes 
iekļaušana Jūrmalas 
sabiedriskā transporta 
sistēmā 

Vienošanās ar pasažieru dzelzceļa satiksmes 
pakalpojumu sniedzēju par vilcienu satiksmes 
koordinēšanu ar Jūrmalas pašvaldības 
sabiedriskā transporta kustības grafiku. 

A 
Pastāvīgi, no 
2016 

0,0 

Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

9 

Ar darba izpildi saistīto 
sabiedriskā transporta 
izdevumu kompensācijas 
mehānisma pilnveide 
izglītības sistēmā 
strādājošiem 

Ar darba izpildi saistīto sabiedriskā transporta 
izdevumu kompensācijas mehānisma pilnveide 
Jūrmalas izglītības iestādēs strādājošiem 
pedagogiem un citiem izglītības jomas 
darbiniekiem, nodrošinot to, ka kompensāciju 
izmantošana ir vienkārša un ērta un tiek 
izmantota. 

B 
Pastāvīgi, no 
2016 

113,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

10 
Jūrmalas pašvaldības 
izglītības sektora 
funkcionālais audits 

Jūrmalas pašvaldības pārziņā esošo izglītības 
iestāžu un to pārvaldības struktūru funkcionālais 
audits ar mērķi apzināt iespējas uzlabot izglītības 
sistēmas administratīvās pārvaldības efektivitāti, 
vērtējot un plānojot iespējas uzlabot pārvaldības 
efektivitāti un samazinot tās izmaksas. 

A 2016 20,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

11 

Atbalsts dzīvojamās 
platības nodrošināšanā 
izglītības jomas 
darbiniekiem 

Atbalsts dzīvojamās platības nodrošināšanā 
izglītības jomas darbiniekiem, tai skaitā atbalstot 
jaunos pedagogus. Atbalsta ietvaros pašvaldība 
ap 10 pedagogiem nodrošina viņu vajadzībām 
atbilstošu pašvaldības dzīvojamā fonda mājokļu 
pieejamību. 

A 
Pastāvīgi, no 
2016.gada 

0,0 

Īpašumu 
pārvaldes 
Dzīvokļu 
nodaļa, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 

1 
PII iesaiste 
starptautiskās 
sadarbības projektos 

PII pedagogu kvalifikācijas un pieredzes 
palielināšana, iesaistoties starptautiskajos 
projektos. Laika posmā no 2016. līdz 
2020.gadam tiek realizēti vismaz 6 starptautiskās 
sadarbības projekti. 

B 
Pastāvīgi, no 
2016 

165,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

2 PII drošības uzlabošana 

Koda atslēgu uzstādīšana, iežogojuma un vārtiņu 
remonts, ārējā apgaismojuma uzlabošana, 
apkalpojošā un piegādes personāla kustības 
grafika un piekļuves tiesību izvērtējums no 
drošības viedokļa un korekcijas, citi drošības 
pasākumivisās pašvaldības PII. 

A 2017-2018 70,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 
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3 
PII pieejamības 
uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana personām ar kustību 
traucējumiem PII “Zvaniņš”, PII “Lācītis”, PII 
“Bitīte”, PII “Mārīte”, PII “Katrīna”, PII “Saulīte”, PII 
“Madara”.  

A 2016-2018 90,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

4 

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana 
Jūrmalas pilsētas 
austrumu daļā 

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana, izmantojot Jūrmalas austrumu 
daļā esošo izglītības iestāžu nenoslogotās telpas, 
piemēram, Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā. 
Jaunu telpu platība - ap 400 m2. Nepieciešamais 
papildus vietu skaits - 30 - 35. 

A 2016-2017 800,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

5 

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana 
Jūrmalas pilsētas 
centrālajā daļā 

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana, piemēram, paplašinot PII 
"Namiņš" vai citu šajā pilsētas daļā esošu 
izglītības iestādi. Jaunu telpu platība - ap 400 m2. 
Nepieciešamais papildus vietu skaits - 30 - 35. 

A 2017-2017 800,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

6 

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana 
Jūrmalas pilsētas 
rietumu daļā 

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana, paplašinot PII "Zvaniņš" vai citu 
šajā pilsētas daļā esošu izglītības iestādi. 
Jaunizbūvējamo telpu platība - ap 550 m2. 
Nepieciešamais papildus vietu skaits - 40 - 50. 

A 2016-2017 900,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

7 PII “Madara” pārbūve 

Neapmierinošā stāvoklī esošās izglītības iestādes 
pārbūve, tai skaitā atjaunojot iekšējo un ārējo 
apdari, ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un 
elektroapgādes sistēmas, veicot teritorijas 
labiekārtošanu un ārējā apgaismojuma 
uzlabošanu. 

A 2016-2018 1 600,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa, 
Attīstības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
4.2.2.) * 

Investīciju 
projekts 

8 PII “Namiņš” siltināšana Izglītības iestādes siltināšana. A 2017-2018 200,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
4.2.2.) * 

Investīciju 
projekts 

9 PII “Mārīte” atjaunošana 

Neapmierinošā stāvoklī esošās izglītības iestādes 
atjaunošana, tai skaitā atjaunojot iekšējo apdari, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un 
elektroapgādes sistēmas, veicot teritorijas 
labiekārtošanu un atjaunojot teritorijas 
iežogojumu. 

A 2017-2019 800,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 
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10 PII “Saulīte” atjaunošana 

Neapmierinošā stāvoklī esošās izglītības iestādes 
atjaunošana, tai skaitā atjaunojot iekšējo apdari, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un 
elektroapgādes sistēmas. 

B 2017-2019 800,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

11 PII “Bitīte” atjaunošana 

Neapmierinošā stāvoklī esošās izglītības iestādes 
atjaunošana, tai skaitā atjaunojot iekšējo apdari, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un 
elektroapgādes sistēmas. 

B 2017-2019 800,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

12 

Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība 

Atjaunotajās astoņās pirmsskolas izglītības 
iestādēs nomainītas inženierkomunikācijas. 

A 2015-2019 5 668,9 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.3. VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 

1 
Papildus atbalsts 
talantīgo skolotāju 
piesaistei 

Pašvaldības sniegts papildus finansiālais 
atbalsts, nodrošinot 15 – 20 īpaši talantīgu 
skolotāju piesaisti no citām pilsētām., tai skaitā 
izvērtējot iespēju šos pedagogus piesaistīt 
noteiktām skolām. 

A 
Pastāvīgi, no 
2016.gada 

480,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

2 
Pašvaldības atbalsts 
pedagogu tālākizglītībai 

Atbalsta sniegšana, ik gadu nodrošinot 
pedagogiem finansiālu atbalstu tālākapmācībai, 
atbalsts tiek sniegts 40% pedagogu (ap 350 
pedagogi) 36 stundām ik gadu. 25 pedagogu 
grupas izmaksas 36 stundu kursam - ap 2000 
EUR. 

B 
Pastāvīgi, no 
2016.gada 

140,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

3 
Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
lietošanas apmācības 

Pedagogu apmācības par pieejamo informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju, tai skaitā 
datortehnikas, mobilo iekārtu, interaktīvo tāfeļu 
u.c. efektīvu izmantošanu. 

A 
Pastāvīgi, no 
2016.gada 

95,0 

Izglītības 
pārvalde,Infor
mācijas un 
komunikācija
s tehnoloģiju 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

4 
Izglītības psihologu 
piesaiste 

Izglītības psihologu piesaiste visām Jūrmalas 
pilsētas vispārizglītojošajām skolām ar mērķi 
nodrošināt skolās labu mikrovidi 

B 
Pastāvīgi, no 
2016.gada 

195,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 
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5 
Karjeras konsultāciju 
attīstība 

Profesionālu karjeras konsultantu darbības 
attīstība vispārizglītojošās izglītības iestādēs, 
veicinot to, ka audzēkņi orientējas uz sev 
vēlamāko un piemērotāko profesionālās darbības 
izvēli. 

A Pastāvīgi 370,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
8.3.5.) * 

Rīcība 

6 
Pagarinātās grupas 
pakalpojumu attīstība 
sākumskolās 

Pagarinātās grupas pakalpojumu nodrošināšana 
sākumskolās līdz 18:30. Tiek apmaksāta pilna 
likme vismaz vienam pedagogam katrā 
vispārizglītojošā skolā un vismaz vienam 
pedagogam uz 120 audzēkņiem, kas kopā 
sastāda 24 likmes. 

A 
Sākot no 
2016.gada - 
pastāvīgi 

1 152,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

7 
Pagarinātās grupas 
pakalpojumu attīstība 
5.klases skolēniem 

Pagarinātās grupas pakalpojumu nodrošināšana 
5.klašu skolēniem līdz 18:30, piemēram, sniedzot 
papildus atbalstu pedagogiem. Tiek apmaksāta 
pilna likme vismaz vienam pedagogam katrā 
vispārizglītojošā skolā, kurā ir 5.klase, kas kopā 
sastāda 11 likmes. 

B 
Sākot no 
2020.gada - 
pastāvīgi 

105,6 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

8 
Starptautiskās 
sadarbības attīstība 

Starptautiskās sadarbības attīstība, katrai 
vispārizglītojošai skolai attīstot partnerību ar 
vienu – diviem ārvalstu partneriem ar mērķi 
pārņemt un dalīties ar pieredzi izglītības 
pakalpojumu attīstībā. 

A 
Sākot no 
2016.gada - 
pastāvīgi 

410,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+), cits 
(piemēram, 
Nordplus) 

Rīcība 

9 Datortehnikas iegāde 

Datortehnikas iegāde vispārizglītojošo skolu 
vajadzībām ar mērķi sasniegt to, ka 2020.gadā 
Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās vidēji ir 1 
dators uz 3 audzēkņiem. Aktivitātes ietvaros tiek 
iegādāti 1670 datori, viena datora izmaksas ir ap 
800 EUR un amortizācijas laiks - 5 gadi. 

A 2015-2020 1 340,8 

Izglītības 
pārvalde, 
Informācijas 
un 
komunikācija
s tehnoloģiju 
pārvalde 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 
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10 
Informācijas un 
komunikāciju tehnikas 
iegāde 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiskā 
aprīkojuma iegāde, tai skaitā 90 datu projektoru 
un 100 interaktīvo tāfeļu, kā arī citas 
datortehnikas, tai skaitā printeru, rezerves cieto 
disku u.c. iegāde vispārizglītojošo skolu 
vajadzībām ar mērķi sasniegt to, ka 2020.gadā 
Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās vidēji ir 1 
multimediju projektors uz 35 audzēkņiem un 1 
interaktīvā tāfele uz 40 audzēkņiem. (Pieņēmumi: 
projektoru un interaktīvo tāfeļu amortizācija - 8 
gadi, projektora cena - ap 1300 EUR, interaktīvās 
tāfeles cena - ap 3500 EUR.). Citas datortehnikas 
iepirkumiem 2016 - 2020.gadā ik gadu ap 10000 
EUR. 

A 2016-2020 563,5 

Izglītības 
pārvalde, 
Informācijas 
un komunikā-
cijas 
tehnoloģiju 
pārvalde 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

11 
Izglītības iestāžu 
pieejamības uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana personām ar kustību 
traucējumiem šādās izglītības iestādēs: 
sākumskola “Ābelīte”, sākumskola “Atvase”, 
sākumskola “Taurenītis”, Alternatīvā skola, 
Jaundubultu vidusskola, Jūrmalas 
internātpamatskola, Kauguru vidusskola, Ķemeru 
vidusskola, Majoru vidusskola, Mežmalas 
vidusskola, vakara vidusskola 

A 2016-2018 140,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

12 
Jūrmalas pilsētas 
internātpamatskolas 
atjaunošana 

Atjaunota Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 
ēka Dzirnavu ielā 50 

A 2015-2016 630,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
4.2.2.) * 

Investīciju 
projekts 

13 
Ķemeru vidusskolas 
atjaunošana un pārbūve 
Tukuma ielā 8/10 

Skolas piebūves tehniskā projekta izstrāde, 
piebūves būvniecība, sporta zāles remonts, 
stadiona remonts 

A 2014-2016 1 133,5 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
4.2.2.) * 

Investīciju 
projekts 

14 

Jūrmalas pilsētas 
Jaundubultu vidusskolas 
kapitālais remonts un 
pārbūve 

Skolas pārbūve A 2014-2018 2 739,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
4.2.2.) * 

Investīciju 
projekts 

15 

Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas un Jūrmalas 
sākumskolas "Atvase" 
daudzfunkcionālās 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Jūrmalas 
sākumskolas "Atvase" daudzfunkcionālās sporta 
halles celtniecība 

A 2014-2015 3 480,5 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 



Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015. – 2020.gadam. | 21 

N
R 

PROJEKTA 
NOSAUKUMS 

REZULTĀTS 
NOZĪMĪ-

BA 
REALIZĀCIJAS 

LAIKS 

IZMAKSAS, 
tūkstošos 

EUR, 
2015 – 2020 

ATBILDĪGAIS 
FINANSĒJUMA 

AVOTI 
RĪCĪBA VAI 
PROJEKTS 

sporta halles 
projektēšana un 
celtniecība 

16 
Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas pārbūve 

Modernizēta valsts ģimnāzija A 2015-2017 3 590,0 

Projektu 
ieviešanas 
nodaļa, 
Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
8.1.2.) * 

Investīciju 
projekts 

17 
Jūrmalas pilsētas 
Lielupes vidusskolas 
pārbūve 

Skolas pārbūve A 2014-2017 16 441,6 

Projektu 
ieviešanas 
nodaļa, 
Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
8.1.2.) * 

Investīciju 
projekts 

18 
Jūrmalas pilsētas 
Kauguru vidusskolas 
atjaunošana 

Skolas ēkas atjaunošana, tai skaitā stiprinot ēkas 
pamatus, atjaunojot iekšējo apdari un fasādi 

B 2018-2020 2 000,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

19 
Jūrmalas pilsētas Majoru 
vidusskolas atjaunošana 

Skolas ēkas atjaunošana, tai atjaunojot jumta 
segumu, ūdensvada, kanalizācijas un 
elektroapgādes sistēmas, logus, veicot iekšējās 
un ārējās apdares atjaunošanu, izveidojot skolas 
sporta laukumu un veicot teritorijas 
labiekārtošanu. 

B 2017-2018 800,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.4. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 

1 

Interešu izglītības 
attīstība dabaszinātņu 
jomā, pedagogu 
piesaiste 

Pedagogu piesaiste ar mērķi veicināt izglītojamo 
intereses un prasmes, kas saistītas ar 
dabaszinātnēm, tai skaitā bioloģiju, fiziku un 
ķīmiju. 

B 
Pastāvīgi, no 
2015.gada 

210,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība Rīcība 

2 

Interešu izglītības 
attīstība dabaszinātņu 
jomā, materiāltehniskais 
aprīkojums 

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde, lai veicinātu 
izglītojamo intereses un prasmes jomās, kas 
saistītas ar dabaszinātnēm, tai skaitā bioloģiju, 
fiziku un ķīmiju. 

B 
Pastāvīgi, no 
2015.gada 

85,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, Interreg) 

Rīcība 
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N
R 

PROJEKTA 
NOSAUKUMS 

REZULTĀTS 
NOZĪMĪ-

BA 
REALIZĀCIJAS 

LAIKS 

IZMAKSAS, 
tūkstošos 

EUR, 
2015 – 2020 

ATBILDĪGAIS 
FINANSĒJUMA 

AVOTI 
RĪCĪBA VAI 
PROJEKTS 

3 
Izglītības iestāžu 
pieejamības uzlabošana 

Pieejamības uzlabošana personām ar kustību 
traucējumiem Bērnu un jauniešu interešu centrā, 
Jūrmalas Sporta skolā un Jūrmalas Mākslas 
skolā. 

A 2016-2018 90,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

4 
Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas celtniecība 

Jaunas Mūzikas vidusskolas būvniecība. A 2016-2017 7 812,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

5 

Jūrmalas Sporta centra 
energoefektivitātes 
paaugstināšana un 
pārbūve – baseins 

Baseina ēkas pārbūve Rūpniecības ielā 13, 
Jūrmalā 

A 2015-2017 2 392,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa, 
Projektu 
ieviešanas 
nodaļa 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
4.2.2.) * 

Investīciju 
projekts 

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.5. IEKĻAUJOŠĀS UN ALTERNATĪVĀS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 

1 
Iekļaujošās izglītības 
attīstības centra attīstība  

Iekļaujošās izglītības attīstības centra attīstība ar 
mērķi nodrošināt metodisku un pedagoģisku 
palīdzību vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem un viņu vecākiem, pedagogiem. 
Centrs var tikt veidots uz Vaivaru pamatskolas 
bāzes. 

A 2016-2018 190,0 

Izglītības 
pārvalde, 
Vaivaru 
pamatskola 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, Rights, 
Equality and 
Citizenship 
Programme 2014 – 
2020) 

Investīciju 
projekts 

2 
Alternatīvās izglītības 
attīstības centra attīstība  

Alternatīvās izglītības attīstības centra attīstība ar 
mērķi nodrošināt metodisku un pedagoģisku 
palīdzību alternatīvās izglītības metožu ieviešanai 
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem un viņu 
vecākiem, pedagogiem. Centrs var tikt veidots uz 
Jūrmalas Alternatīvās skolas bāzes. 

A 2016-2018 180,0 

Izglītības 
pārvalde, 
Jūrmalas 
Alternatīvā 
skola 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, 
Erasmus+) 

Investīciju 
projekts 

3 
Vaivaru pamatskolas 
atjaunošana 

Ēkas iekšējās un ārējās apdares atjaunošana, 
logu nomaiņa, teritorijas labiekārtošana un 
piemērošana personām ar īpašām vajadzībām. 
Valstij piederošā ēka ir nodota ilgtermiņa nomā 
pašvaldībai. 

A 2016-2018 550,0 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 

4 

Alternatīvās skolas, 
pirmsskolas un 
metodiskā centra jaunas 
ēkas celtniecība Jūrmalā 

Jaunas ēkas būvniecība (sākotnēji izvērtējot 
iespēju pielāgot šim nolūkam esošas būves, šādi 
samazinot projekta izmaksas). 

A 2017-2020 7 327,8 

Būvniecības 
projektu 
vadības 
nodaļa 

Pašvaldība 
Investīciju 
projekts 
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N
R 

PROJEKTA 
NOSAUKUMS 

REZULTĀTS 
NOZĪMĪ-

BA 
REALIZĀCIJAS 

LAIKS 

IZMAKSAS, 
tūkstošos 

EUR, 
2015 – 2020 

ATBILDĪGAIS 
FINANSĒJUMA 

AVOTI 
RĪCĪBA VAI 
PROJEKTS 

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

1 
Augstākās izglītības 
iestādes piesaistes iespēju 
izvērtējums 

Izvērtējuma veikšana ar mērķi apzināt starptautiska 
līmeņa izglītības iestādes piesaistes iespējas 
Jūrmalai. Izvērtējuma ietvaros tiek veikts, piemēram, 
augstākās izglītības pieprasījuma izvērtējums 
reģionā, Jūrmalā pieejamā nekustamā īpašuma un 
citas infrastruktūras atbilstības izvērtējums, izvērtēti 
un izvēlēti potenciālie sadarbības partneri - 
starptautiska līmeņa augstākā izglītības iestāde. 

B 2017 30,0 

Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, Erasmus+) 

Investīciju 
projekts 

2 

Jūrmalas vispārizglītojošo 
skolu sadarbība ar 
augstākās izglītības 
iestādēm 

Sadarbības attīstība starp vismaz vienu Jūrmalas 
vispārizglītojošo skolu un Latvijas augstākās 
izglītības iestādi ar mērķi sagatavot topošos 
studentus, kuri atbilstu augstākās izglītības iestādes 
prasībām, piemēram, organizējot īpašas papildus 
nodarbības, konkursus un olipiādes. 

B 
Pastāvīgi, no 
2017.gada 

40,0 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
programmas (tiešās 
programmas, 
piemēram, Erasmus+) 

Investīciju 
projekts 

3 

Izglītības pakalpojumu 
sniegšanas centrs 
imigrantiem un 
reemigrantiem – iespēju 
izpēte 

Izvērtējuma veikšana ar mērķi apzināt reģionālā un 
nacionāla līmeņa pieprasījumu pēc specializētiem 
izglītības pakalpojumiem imigrantiem un 
reemigrantiem, pakalpojumu sniegšanas formu un 
izmaksām, pieejamo infrastruktūru un pedagogiem. 

B 2019 30,0 

Attīstības 
pārvalde, 
Izglītības 
pārvalde 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
8.3.5.*, tiešās 
programmas, 
piemēram, CEB Aid 
for Refugees, Migrants 
and Displaced 
Persons, Eurydice) 

Investīciju 
projekts 

4 
Attālinātās izglītības 
pakalpojumu attīstība 

Attālinātās izglītības pakalpojumu klāsta attīstība 
iekļaujošās un alternatīvās izglītības jomās. 

B 
Pastāvīgi, no 
2016.gada 

50,0 

Izglītības 
pārvalde, 
Informācijas 
un 
komunikācijas 
tehnoloģiju 
pārvalde, 
iekļaujošās un 
alternatīvās 
izglītības 
iestādes 

Pašvaldība, ES 
kohēzijas fondi (SAM 
8.3.5.)* 

Rīcība 

* - kohēzijas fondu specifiskie atbalsta mērķi, SAM 4.2.2. - “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 

izmantošanu pašvaldību ēkās”, SAM 8.1.2. - „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, SAM 8.3.5. - „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. 
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5.2. Rīcības plāna ieviešanas laika grafiks 

Rīcības plāna ieviešanas laika grafiks (sk. 5.tabulu) ataino katras plānotās rīcības ieviešanas laiku un ik gadus plānoto finansējuma apjomu katras rīcības ieviešanai (tūkstoši 

EUR). 

5.tabula. Rīcības plāna ieviešanas laika grafiks. 

NR PROJEKTA NOSAUKUMS 

PIRMS 
2015 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indikatīvais finansējuma apjoms katras rīcības ieviešanai (tūkstoši EUR) 

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.1. KOPĒJĀ SEKTORA ATTĪSTĪBA, PĀRVALDĪBA" 

1 Nacionālas un starptautiskas nozīmes izglītības jomas pasākumu organizēšana       12 10 10 12 

2 Labāko izglītības sektora darbinieku godināšanas tradīciju izveide   2 4 5 5 5 5 

3 Individuāls metodiskais atbalsts jaunajiem pedagogiem    5 48 52 54 54 54 

4 Veselības apdrošināšanas politikas pilnveide     8 12 14 14 14 

5 Jūrmalas izglītības iestāžu mājaslapu izveide un uzturēšana     46 6 6 6 6 

6 Jaunu dzīvojamo platību attīstība izglītības iestāžu tuvumā               

7 
Sabiedriskā transporta maršrutu pieejamības uzlabošana Jūrmalas izglītības iestāžu 
audzēkņiem 

    25 25 25 25 25 

8 Vilcienu satiksmes iekļaušana Jūrmalas sabiedriskā transporta sistēmā               

9 
Ar darba izpildi saistīto sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas mehānisma 
pilnveide izglītības sistēmā strādājošiem 

  15 18 20 20 20 20 

10 Jūrmalas pašvaldības izglītības sektora funkcionālais audits     20         

11 Atbalsts dzīvojamās platības nodrošināšanā izglītības jomas darbiniekiem               

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 

1 PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos     20 25 40 40 40 

2 PII drošības uzlabošana     35 35       

3 PII pieejamības uzlabošana     15 40 35     

4 
Pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamības uzlabošana Jūrmalas pilsētas austrumu 
daļā 

    100 700       

5 
Pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamības uzlabošana Jūrmalas pilsētas centrālajā 
daļā 

    100 700       
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NR PROJEKTA NOSAUKUMS 

PIRMS 
2015 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indikatīvais finansējuma apjoms katras rīcības ieviešanai (tūkstoši EUR) 

6 Pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamības uzlabošana Jūrmalas pilsētas rietumu daļā     100 800       

7 PII “Madara” pārbūve     50 900 650     

8 PII “Namiņš” siltināšana       50 150     

9 PII “Mārīte” atjaunošana       280 270 250   

10 PII “Saulīte” atjaunošana       280 270 250   

11 PII “Bitīte” atjaunošana       280 270 250   

12 Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība   30 1370 1370 1900 998,9   

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.3. VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 

1 Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei     60 80 100 110 130 

2 Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai     28 28 28 28 28 

3 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apmācības     15 20 20 20 20 

4 Izglītības psihologu piesaiste     35 40 40 40 40 

5 Karjeras konsultāciju attīstība   50 55 60 60 70 75 

6 Pagarinātās grupas pakalpojumu attīstība sākumskolās     230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 

7 Pagarinātās grupas pakalpojumu attīstība 5.klases skolēniem             105,6 

8 Starptautiskās sadarbības attīstība     60 80 90 90 90 

9 Datortehnikas iegāde   280 88 88 294 294 297 

10 Informācijas un komunikāciju tehnikas iegāde   43 107 103 103 103 104 

11 Izglītības iestāžu pieejamības uzlabošana     35 50 55     

12 Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas atjaunošana   30 600         

13 Ķemeru vidusskolas atjaunošana un pārbūve Tukuma ielā 8/10 64,5   1133,5         

14 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas kapitālais remonts un pārbūve 221,7   7,1 583,4 2148,5     

15 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Jūrmalas sākumskolas "Atvase" daudzfunkcionālās sporta 
halles projektēšana un celtniecība 

1398,7 3480,5           

16 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūve   30 1060 2500       
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NR PROJEKTA NOSAUKUMS 

PIRMS 
2015 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indikatīvais finansējuma apjoms katras rīcības ieviešanai (tūkstoši EUR) 

17 Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas pārbūve 271,8 1079,4 14650,9 711,3       

18 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas atjaunošana         500 1200 300 

19 Jūrmalas pilsētas Majoru vidusskolas atjaunošana       400 400     

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.4. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 

1 Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā, pedagogu piesaiste   25 30 35 40 40 40 

2 Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā, materiāltehniskais aprīkojums   10 15 15 15 15 15 

3 Izglītības iestāžu pieejamības uzlabošana     25 25 40     

4 Jūrmalas Mūzikas vidusskolas celtniecība     2212 5600       

5 Jūrmalas Sporta centra energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve – baseins   92 1500 800       

RĪCĪBAS VIRZIENS "R3.2.5. IEKĻAUJOŠĀS UN ALTERNATĪVĀS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 

1 Iekļaujošās izglītības attīstības centra attīstība      30 40 120     

2 Alternatīvās izglītības attīstības centra attīstība      25 35 120     

3 Vaivaru pamatskolas atjaunošana       150 400     

4 Alternatīvās skolas, pirmsskolas un metodiskā centra jaunas ēkas celtniecība Jūrmalā 1,4     3059,2 2400 1200 668,6 

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

1 Augstākās izglītības iestādes piesaistes iespēju izvērtējums       30       

2 Jūrmalas vispārizglītojošo skolu sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm       10 10 10 10 

3 Izglītības pakalpojumu sniegšanas centrs imigrantiem un reemigrantiem – iespēju izpēte           30   

4 Attālinātās izglītības pakalpojumu attīstība     10 10 10 10 10 
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5.3. Kopējais rīcības plāna apjoms 

Rīcības plāna ietvaros plānotais izdevumu apjoms laika posmam no 2015. līdz 2020.gadam pārsniedz 68 miljonus EUR (sk. 6.tabulu). 

6.tabula. Rīcības plānā ietverto aktivitāšu kopējās izmaksas, 2015.-2020.gads, EUR. 

IZDEVUMU VEIDS PLĀNOTAIS IZDEVUMU APJOMS PLĀNOTAIS ES FINANSĒJUMA APJOMS 

Atalgojums 2 214 600 0 

Būvniecība 61 655 300 9 321 700 

Materiāltehniskais aprīkojums 1 989 300 35 000 

Citi izdevumi 2 230 000 785 000 

Kopā, EUR 68 089 200 10 141 700 

Kopumā rīcības plāna apjoms pārsniedz prognozēto finansējuma apjomu (sk. 1.nodaļu). Būtisks pārsniegums veidojas atalgojuma jomā un būvniecības jomā. 

Būvniecības projektu lielo apjomu nosaka kopumā neapmierinošais izglītības infrastruktūras būvju stāvoklis, kā arī nepieciešamība attīstīt jaunas izglītības iestādes un 

paplašināt esošās, galvenokārt pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības iestādes. Lielāko daļu būvniecības izdevumu rada atsevišķi lielie būvniecības projekti, tai skaitā 

Lielupes vidusskolas pārbūve, Alternatīvās skolas būvniecība un citu skolu pārbūve. 

Ja Jūrmalas pašvaldība izvēlas realizēt šo būvniecības programmu un atalgojuma politiku, to ir iespējams izdarīt tad, ja izglītības daļa pašvaldības budžetā (sk. 1.attēlu) tiek 

palielināta no 27% līdz 32 – 33% apjomā. 
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6. Uzraudzība un aktualizācija 

Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015. – 2020.gadam ieviešanu nodrošina Jūrmalas pilsētas 

Izglītības pārvalde, savukārt koncepcijas uzraudzību un monitoringu nodrošina Jūrmalas pilsētas Attīstības 

pārvalde. 

Izglītības attīstības koncepcija ir saistīta ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas rīcības plānu un Jūrmalas 

pilsētas investīciju plānu, t.i. koncepcijas rīcības plānā iekļautās rīcības tiek iekļautas arī aktualizētajā pilsētas 

rīcības plānā un izglītības attīstības koncepcijas investīciju plānā iekļautie projekti tiek iekļauti Jūrmalas pilsētas 

investīciju plānā. 

Ik gadu tiek uzraudzītas un aktualizētas šādas koncepcijas sadaļas: 

 Pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanas laikā tiek novērtēti un aktualizēti sasniedzamo rādītāju 

dati, salīdzinot šos rādītājus ar iepriekšējo gadu rezultātiem; 

 Līdz ar pašvaldības budžeta projektu tiek sagatavota aktualizētā investīciju plāna redakcija, kurā ir 

akcentētas izmaiņas – jaunie projekti un izmaiņas iepriekš iekļautajos projektos; 

 Līdz ar pašvaldības budžeta projektu tiek sagatavota arī aktualizētā rīcības plāna redakcija, kurā ir 

akcentētas izmaiņas – jaunās darbības un pasākumi, izmaiņas iepriekš iekļautajā informācijā, kā arī sniegts 

pārskats un novērtējums par iepriekšējā periodā īstenotajām aktivitātēm. 

Aktualizētās koncepcijas sadaļas tiek akceptētas JPD izglītības jautājumu komitejas sēdē. 

Koncepcijas perioda noslēgumā tiek izstrādāta jauna koncepcija, tās izstrādes gaitā izvērtējot šīs koncepcijas 

ietvaros izvirzīto mērķu un rīcību sasniegšanu, sasniedzamos rādītājus, pārskatu par finanšu izlietojumu. 


