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Saistošos noteikumus par Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības pabalstu vese-
lības aprūpes pieejamības palieli-
nāšanai pensijas vecuma cilvēkiem 

Jūrmalas pilsētas domes deputāti apstipri-
nāja 12.  janvāra domes sēdē, taču tie būs 
spēkā pēc tam, kad noteikumus būs sa-
skaņojusi Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija. 
Saistošie noteikumi paredz, ka katrs pen-
sionārs, kurš saņem valsts vecuma pen-
siju un kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis 
Jūrmalas pilsētā gadu pirms iesnieguma 
iesniegšanas pašvaldībai, ir tiesīgs uz pa-
balstu līdz 50 eiro apmērā kalendārajā gadā 
par izdevumiem, kuri radušies, nodrošinot 
savu veselības aprūpi – veicot pacienta ie-

maksas, pacienta līdzmaksājumus, saņe-
mot veselības aprūpes, zobārstniecības pa-
kalpojumus, iegādājoties medikamentus un 
medicīnas preces, tostarp brilles. 
Pabalstu varēs saņemt, iesniedzot iesniegumu 
un ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas 
preču un optikas tirdzniecības vietu izsnieg-
tos izdevumus apliecinošus dokumentus –  
elektronisko kases aparātu čekus, stingrās 
uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus, 
kuros norādīts personas, kuras vajadzībām 
tiek pieprasīts pabalsts, vārds, uzvārds, per-
sonas kods, maksājuma mērķis un samaksas 
summa. Tādēļ atgādinām senioriem: pēc 
noteikumu spēkā stāšanās neaizmirstiet 
palūgt, lai uz kases čeka būtu norādīts 
jūsu vārds, uzvārds un personas kods!

Iesniegumu pabalsta saņemšanai pensionā-
ra vietā varēs iesniegt arī viņa likumiskais 
pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu do-
kumentu un pārstāvības dokumentu.
Lai vienkāršotu pabalsta saņemšanu, ir no-
teikts, ka iesniegumu un izdevumus aplie-
cinošos dokumentus varēs iesniegt vienu 
reizi par kalendāro gadu. Iesniegumi par iz-
devumiem būs jāiesniedz līdz nākamā gada 
31. janvārim.
Pabalsta apmērs būs atbilstošs iesniegta-
jiem  izdevumus apliecinošajiem doku-
mentiem. Tas nozīmē, ka, ja izdevumi ir, 
piemēram, 30 eiro, ir vērts izdevumus ap-
liecinošos dokumentus sakrāt un iesniegt 
tad, kad summa būs sasniegusi 50 eiro. 
Svarīgi atcerēties – ja izdevumi par gadu 

nav sasnieguši 50 eiro, tos var iesniegt līdz 
nākamā gada 31. janvārim.
Iesniegumu pabalsta saņemšanai un iz-
devumus apliecinošos dokumentus varēs 
iesniegt vairākās vietās pilsētā – pie vese-
lības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, 
Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju ap-
kalpošanas centros, Labklājības pārvaldē. 
Labklājības pārvalde apkopos iesniegu-
mus, izvērtēs to atbilstību saistošajiem no-
teikumiem un veiks pārskaitījumu.
Iesniegumu iesniegšanas vietu saraksts 
un darba laiki tiks publicēti pēc saistošo 
noteikumu stāšanās spēkā, kā arī detali-
zēti informēsim par pabalsta saņemšanas  
kārtību.

LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE

50 € 
tik katrs Jūrmalas pensionārs saņems 

no pašvaldības veselības aprūpei

Jūrmalas seniori saņems pabalstu veselības aprūpei
Jūrmalas pensionāriem pašvaldība atlīdzinās 50 eiro gadā veselības aprūpei – par veiktajām pacientu 
iemaksām, pacientu līdzmaksājumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, 
medikamentu un medicīnas preču, tostarp optikas, iegādi.

Senioru dienas centrā Kauguros jūrmalnieces  
Jelikanida  Petrovska  un Lidija Buka bija 
iepriecinātas par jaunumu – pabalstu senioriem 
veselības izdevumiem. 
Lidija Buka (no labās): „Šādu Jūrmalas pilsētas 
iniciatīvu vērtēju ļoti labi. Tiešām ir brīži, kad nav 
ko samaksāt, lai gan es vienmēr rūpīgi pārdomāju 
un atlieku naudiņu, lai pietiktu nepieciešamajām 
lietām, īpaši ar veselību saistītajiem izdevumiem, 
kas ir lieli.”
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Godātie 
jūrmalnieki!

Gatis Truksnis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Ir sācies jaunais, 2017. gads. Svētku 
salūts izskanējis, mūsu atmiņā saglabā-
jot kaut ko skaistu, piepildāmu. Janvāris 
atnācis ar ziemu, ar salu, ar jūras kūpē-

šanu. Dabā viss ir tā, kā tam jābūt. Un mēs, 
jūrmalnieki,  šaurajā  zemes strēlē starp jūru 
un Lielupi varbūt esam tuvāk dabas norisēm, 
nekā paši to ikdienā iedomājamies.
Dabas spēks un laika ritējums ir tas, kas 
patiesībā nosaka arī mūsu ikdienu. Plašāk 
paraugoties, arī mūsu nodomus un Jaun-
gada apņemšanos. Mēs gribam, lai būtu la-
bāk, lai mēs paši būtu labāki un labāk klātos 
līdzcilvēkiem. Bet, cik dažādi paši esam, tik 
dažādas ir domas par to, ko nozīmē „labāk”. 
Tomēr tikai sakārtotā, saudzīgi saglabātā 
un stiprinātā dabas un cilvēcisko attiecību 
vidē varam izdarīt kaut ko labu.
Jūrmalas pašvaldība nu reiz ir tā vieta, kur 
mēģinām rast kopsaucēju, kur cenšamies 
līdzsvarot tik dažādās vēlmes, nodomus un 
vajadzības.
Katra cilvēka pamatvajadzība ir veselība. Nav 
noslēpums, ka mūsu senioriem ārsta apmek-
lējums, zāles, kas jāpērk, maciņā rada jūtamu 
robu un nereti šīm vajadzībām pat grūti atli-
cināt. Tāpēc man ir patiess prieks, ka pensijas 
vecuma jūrmalniekiem šogad varēsim pie-
šķirt arī 50 eiro gadā veselības aprūpes pakal-
pojumiem vai medikamentu iegādei. To esam 
ieplānojuši šā gada budžetā.
Jauno darba cēlienu uzsākot, ir svarīgi at-
gādināt, ka Jūrmalas 2017. gada budžetā 
lielākais pieaugums atvēlēts izglītības no-
zarei, cita starpā, arī skolotāju atalgojuma 
palielināšanai. 
Būs daudz jāstrādā, lai apgūtu Eiropas Savienī-
bas fondu un citu avotu līdzekļus – ar šo naudu 
turpināsim veidot un attīstīt pilsētas vidi, lai tā 
kļūtu pievilcīgāka gan mums pašiem, gan kū-
rorta viesiem un nedēļas nogaļu atpūtniekiem.
Turpināsim Dubultu kultūras un izglītības 
centra būvniecību, iecerēts atjaunot Mel-
lužu estrādi un Piena paviljonu, Pils ielā 1 
veidosim jaunu muzeju, Kauguros projek-
tēsim Jaunrades parku un Jauniešu māju. 
Tie ir tikai daži no darbiem, kas noteikti 
sekmēs Jūrmalas kvalitatīvu izaugsmi un 
nesīs labumu un prieku mums visiem.
Lai cerības un labie nodomi, ar kādiem 
uzsākam gadu, pavada ikvienu no mums 
turpmākajās gaitās kā ikdienā, tā vaļas brī-
žos un svētkos!

19. janvārī plkst. 15.00 Jūrmalas Biznesa inkubatorā 
Dubultu prospektā 4 notiks Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras rīkotais seminārs „Atbalsts uzņēmējdarbībai”. 

Uz bezmaksas semināru aicināti Jūrmalas, Tukuma 
un Engures uzņēmēji, lai uzzinātu par pieejama-
jām atbalsta iespējām mazajai un vidējai uzņēmēj-
darbībai. 

Seminārā varēs uzzināt par inkubatora darbību un to, kā 
biznesa idejai izaugt par pelnošu biznesu. Semināra ap-
meklētāji varēs uzzināt, kā izpaužas radoša domāšana uz-
ņēmējdarbībā, kas ir programma LEADER un kādas finan-
siāla atbalsta iespējas tā sniedz uzņēmējiem. 
Semināru atklās Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Attīs-
tības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ligita  
Maziņa. Ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju un uz-
ņēmēju iespējām sadarbībai iepazīstinās Jūrmalas pilsētas 
domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plāno-
šanas nodaļas vadītāja Gundega Ose. Semināra lektori: Lat-

vijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas Biznesa 
inkubatora vadītājs Rihards Zariņš, biedrības „Partnerība 
laukiem un jūrai” administratīvā vadītāja Ilze Turka, bied-
rības „ZINIS” vadītāja Vita Brakovska, finanšu institūcijas 
„Altum” Rīgas reģionālā centra vadītāja Agrita Vagoliņa. 
Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. 
Pieteikšanās semināram – līdz 18. janvārim, sūtot elektro-
nisko vēstuli uz adresi liana.anina@liaa.gov.lv vai piezva-
not uz tālruni 29750678.
No 2016. gada decembra tiek pieņemti pieteikumi uzņem-
šanai Biznesa inkubatorā. Biznesa inkubatora mērķis ir at-
balstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu 
izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komer-
santus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei nepie-
ciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem 
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru 
atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

SABIEDRISKO 
ATTIECĪBU NODAĻA

Biznesa inkubators aicina interesentus uz pirmo semināru

Ukrainas kolēģi ti-
kās ar Jūrmalas 
pilsētas domes 
pr iekšsēdētā ja 

vietnieci Ritu Sproģi, pil-
sētas domes deputātiem un 

pašvaldības speciālistiem, 
kuri iepazīstināja ar Jūrma-
las pilsētas attīstības stratē-
ģiju, prioritārajiem attīstības 
virzieniem un projektiem. 
Vizītes ietvaros Jūrmalas 

un Ukrainas pašvaldības 
speciālisti apmainījās ar 
projektu idejām un vienojās 
par kopīga projekta izstrādi 
izglītības attīstības jomā. Šā 
gada janvāra beigās projektu 
paredzēts iesniegt Eiropas 
Komisijas programmā „At-
balsts pilsoniskajai sabied-
rībai, vietējām iestādēm un 

cilvēktiesībām Ukrainā”. 
Ieguvums no projekta īste-
nošanas abām pašvaldībām 
būs izglītības jomas speciā-
listu pieredzes apmaiņa un 
zināšanu pārnese stratēģis-
ko dokumentu plānošanā, 
izstrādē un ieviešanā. 

IVETA ĶELPE, Ārējo sakaru 
un protokola nodaļa

Aspazijas mājas vadītāja Ārija Vanaga (no labās) iepazīstina Ukrainas 
kolēģus ar Aspazijas grāmatas tulkojumu ukraiņu valodā.

Izglītības jomā sadarbosies ar Ukrainas kolēģiem
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Ar kolēģiem no Ukrainas pašvaldības tikās Jūrmalas pilsētas domes 
Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ligita 
Maziņa (otrā no kreisās) un priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe.

Lai iepazītos ar Jūrmalas pašvaldības darbu, decembrī 
Jūrmalā pieredzes apmaiņā viesojās Brovari pilsētas 
(Ukraina) pašvaldības pārstāvji. 

Jūrmalas pilsētas 
pašvaldība decembrī 
uzņēma Gruzijas vēstnieku 
Latvijā Teimurazu 
Džandžaliju (Teimuraz 
Janjalia).

Jūrmalas pašvaldība 
uz tikšanos ar Gruzi-
jas vēstnieku aicināja 
Jūrmalas Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes pār-
stāvjus, kuri vēlējās vairāk 
uzzināt par uzņēmējdarbī-
bas iespējām Gruzijā. Uz 
tikšanos bija ieradušies 
uzņēmēji, kas pārstāv pār-
tikas ražošanas, veselības, 
vides dizaina, ēdināšanas, 
informācijas tehnoloģiju un 
nekustamo īpašumu jomu.
Gruzijas vēstnieks snie-
dza pārskatu par Gruzijas 
ekonomiskās attīstības ak-
tualitātēm un uzņēmēj-
darbības iespējām valstī. 
Vēstnieks arī atzīmēja, ka 

arvien vairāk Latvijā dzī-
vojošo izvēlas Gruziju kā 
tūrisma galamērķi (2015. 
gadā Gruziju apmeklē-
ja vairāk nekā 10 tūk- 

stoši viesu no Latvijas), bū-
tiski pieaugusi arī Latvijas 
uzņēmēju interese par uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu 
Gruzijā. Neskatoties uz 

nesenajiem politiskajiem 
satricinājumiem, Gruzijas 
tautsaimniecība ir stabila, 
uzņēmējdarbības vide – 
visnotaļ labvēlīga.  
Pasaules Bankas dati lieci-
na, ka Gruzija ir līderpozī-
cijās pasaulē kā valsts, kura 
pēdējo 12 gadu laikā īste-
nojusi visvairāk reformu, 
valstī ir izskausti birokrātis-
kie šķēršļi, uzņēmējdarbību 
var uzsākt īsā laikā, uzņē-
mējam nav jābūt rezidenta 
statusam, bankas kontu ie-
spējams atvērt dienas laikā, 
kā arī ir atvieglota preču 
atmuitošanas procedūra. 
Tuvākajā laikā gaidāms Ei-
ropas Savienības Padomes 
lēmums par bezvīzu režī-
ma ieviešanu starp Eiropas 
Savienību un Gruziju, kas 
pavērs vēl lielākas iespējas 
turpmākajai sadarbībai. 
ANDA RAČIŅA, Ārējo sakaru un 

protokola nodaļa

Gruzijas vēstnieks Teimurazs Džandžalija (attēlā centrā) tikšanās 
laikā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieci Ritu 
Sproģi, domes deputātiem un Jūrmalas pilsētas uzņēmējiem.

Uzņēmēji interesējas par biznesa iespējām Gruzijā

Jūrmalas Avīze
Jūrmalas pašvaldības izdevums

Izdevējs: 
Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357
Tālrunis: 
67093928
E-pasts: 
prese@jpd.gov.lv
Atbildīgais par izdevumu: 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Adrese: 
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Plānots, ka nākamais izdevuma numurs iznāks 
2017. gada 26. janvārī
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SIA „Jūrmalas siltums” ir viens no 
pirmajiem siltumapgādes uzņēmumiem 
Latvijā, kurš veicis energoefektivitātes 
vadības sistēmas ieviešanu un saņēmis 
ISO 50001:2011 sertifikātu.

Lai iegūtu sertifikātu, uzņēmums 
mērķtiecīgi pilnveidoja līdzšinējo 
energopārvaldības sistēmu.
Energoefektivitātes veicināšana ir 

prasība, kas izriet gan no politiskiem, gan 
ekonomiskiem, gan arī vides aizsardzības 
apsvērumiem. Lai apmierinātu ražošanas, 
dzīves līmeņa uzlabošanas un iedzīvo-
tāju pieauguma vajadzības, tiek progno-
zēts, ka globālais enerģijas patēriņš līdz  
2040. ga dam pieaugs par 37 % salīdzinā-
jumā ar bāzes līmeni 2014. gadā. Tādējādi 
arī turpmāk ir paredzams enerģijas izmak-
su pieaugums, palielināsies konkurence 
par piekļuvi enerģijas avotiem, vienlaikus 
izsīkstot fosilajiem kurināmā krājumiem. 
Lai piemērotos šīm tendencēm un vienlai-
kus nodrošinātu Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstu konkurētspēju, Eiropas Komi-
sija 2012. gadā ir pieņēmusi Energoefekti-
vitātes direktīvu, kuras mērķis ir samazināt 
atkarību no enerģijas importa, ierobežot 
klimata pārmaiņas un veicināt energoefek-
tīvas ekonomikas attīstību. Energoefektivi-
tātes direktīva paredz virkni pasākumu, lai 
līdz 2020. gadam sasniegtu vispārējo ener-
goefektivitātes mērķi, ietaupot 20 % no ES 

primārās enerģijas patēriņa, kā arī panākot 
turpmākus uzlabojumus pēc 2020. gada. 
Jūrmalas pilsētas pašvaldība jau 2012. gadā 
pievienojās Pilsētu mēru paktam un Jūrma-
las pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
programmā izvirzīja mērķus energoefekti-
vitātes jomā līdz 2020. gadam, tajā skaitā ‒  
nosakot mērķus enerģijas ražošanas sekto-
rā. 
Ieviešot Energoefektivitātes direktīvas 
prasības nacionālajā likumdošanā, Saeima 
2016. gada 3. martā ir pieņēmusi Ener-
goefektivitātes likumu, kas nosaka prasību 
ieviest sertificētu energopārvaldības sistē-
mu uzņēmumos, kuru kopējais elektroe-
nerģijas patēriņš gada laikā ir lielāks par 
500 MWh. Vienlaikus likums nosaka arī 
priekšrocības uzņēmumiem, kuri ir ievie-
suši sertificētu energopārvaldības sistēmu. 
Sertificētas energopārvaldības sistēmas 
esamība ir labvēlīgs kvalificējošs kritērijs, 
kas tiek ņemts vērā, vērtējot lielo elektroe-
nerģijas patērētāju projektu pieteikumus, 
ja attiecīgais projekts tiks pilnībā vai daļēji 
īstenots, izmantojot tādus atbalsta veidus 
kā maksājumi no valsts vai pašvaldības 
budžeta, valsts vai pašvaldības galvojumi, 
kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī 
cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai 
sniegta no valsts, pašvaldības vai ES bu-
džeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palī-
dzības līdzekļiem.
Ieviešot energopārvaldības sistēmu, SIA 

Jūrmalas pilsētā tiek 
īstenots ūdenssaimniecības 
attīstības projekta 
IV kārtas pirmais posms – 
centralizētā ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkla 
izbūve Buļļuciemā. 

Ceļus sakārtos 
līdz jūnijam
Buļļuciema iedzīvotāji ilgi 
gaidījuši, lai SIA „Jūrmalas 
ūdens” tiešie pakalpojumi 
būtu pieejami šajā rajonā. 
SIA „Jūrmalas ūdens” Pro-
jektu ieviešanas vienības 
vadītājs Aivars Kamarūts 
informēja, ka, intensīvi strā- 
dājot, cauruļvadu iegul-
dīšanas darbus paredzēts 
pabeigt janvārī, ja vien to 
atļaus laikapstākļi. Visus 
šā posma darbus līdz ar 
ceļu sakārtošanu paredzēts 
pabeigt līdz jūnijam. Salī-
dzinājumā ar iepriekš īs-
tenotajiem vērienīgajiem 
Jūrmalas ūdenssaimniecī-
bas attīstības projektu dar-
biem Mellužos un Asaros, 
kas šogad jau ir pabeigti, 
Buļļuciema posma apjomi 
nav tik lieli: ūdensapgādes 
tīkli  – 3,5  km, kanalizāci-
jas pašteces tīkli – 2,5 km, 
spiedkanalizācija – 0,9 km, 
kā arī tiks izbūvētas divas 
jaunas kanalizācijas sūkņu 
stacijas. 
A.  Kamarūts atzīst, ka, lī-
dzīgi kā iepriekš realizēta-
jos projektos, iedzīvotājiem 
nav pamata satraukumam 
par ceļu seguma atjauno-
šanas kvalitāti. Būvdarbu 
veicēju pienākums ir no-
drošināt ceļa seguma atjau-
nošanu ne sliktākā stāvoklī, 
kāds tas bija pirms darbu 

uzsākšanas. Turklāt, ja to-
mēr divu gadu laikā pēc 
darbu pabeigšanas atklājas 
kādi defekti, būvnieks tos 
novērš par saviem līdzek-
ļiem.
Buļļuciema posma būvdar-
bu kopējās izmaksas ir 1,3 
miljoni eiro, un tās šob-
rīd pilnībā sedz „Jūrmalas 
ūdens”. „Šādu projektu 
ieviešanas kārtību nosaka 
Eiropas Savienības (ES) 
Kohēzijas fonda finansēju-
ma apgūšanas noteikumi, 
jo, lai saņemtu plānotos  
25 miljonus eiro no Kohēzi-
jas fonda, projekta starpre-
zultāti ir jāsasniedz jau līdz 
2018. gada 31. decembrim. 
Tieši šo iemeslu dēļ tiek 
veikta gan tīklu izbūve 
Buļļuciemā, gan uzsākti 
būvprojekta izstrādes dar-
bi ūdenssaimniecības tīklu 
paplašināšanai vairākās 
ielās posmā no Priedaines 
līdz Majoriem. Tādējādi ir 
nepieciešams pierādīt labo 
gribu, ka SIA „Jūrmalas 
ūdens” grib un spēj kaut 
ko izdarīt, lai kvalificētos 
projekta apstiprināšanai un 
finansējuma saņemšanai,” 
stāsta A. Kamarūts.

Nākotnē 99 % 
jūrmalnieku 
jābūt pieejamiem 
ūdenssaimniecības 
tīkliem
Tā kā jau pirms gada Lat-
vija tika informēta, ka šis 
plānošanas periods (tuvā-
kie seši gadi) būs pēdējais, 
kad mūsu valstij no ES tiek 
piešķirti finanšu līdzekļi 
ūdenssaimniecības attīstī-
bai, SIA „Jūrmalas ūdens” 

vadība kopā ar Jūrmalas 
domi tūlīt pēc Buļļuciema 
plāno darbus turpināt un 
aptvert gandrīz visas tās 
vietas Jūrmalas teritorijā, 
kur vēl nav izbūvēts cen-
tralizētais ūdensvads. Šie 
darbi kopumā paredzēti 
līdz pat 2022. gadam, un 
ūdenssaimniecības attīstī-
bas projekta IV kārta apjo-
ma ziņā būs viena no vērie-
nīgākajām Jūrmalā.
SIA „Jūrmalas ūdens” inter- 
neta vietnes www.jurmalas 
udens.lv sadaļā „Investīci-
ju projekts”, apakšsadaļā 
„Kartes”, ir apskatāmi ra-
joni, kur turpmāk plānota 
tīklu paplašināšana. „Ne-
skaidrību gadījumā iedzī-
votāji var savlaicīgi uzdot 
mums visus neskaidros 
jautājumus, lai kopīgi rastu 
optimālu risinājumu ikvie-
nai situācijai. Saskaņā ar 
„Jūrmalas ūdens” un pa-
švaldības plāniem nākotnē 
faktiski 99  % jūrmalnieku 
vajadzētu būt pieejamiem 
ūdenssaimniecības tīkliem, 
ja projekta apjomi un fi-
nansējums tiks apstiprināts 
plānotajā apjomā,” pastāstī-
ja A. Kamarūts.

Atvieglota kārtība 
pievada izbūvei 
Savukārt Buļļuciema iedzī-
votāji jau šobrīd tiek aici-
nāti vērsties SIA „Jūrmalas 
ūdens” vai meklēt informā-
ciju uzņēmuma mājaslapā, 
lai iepazītos ar pievada iz-
būves nosacījumiem. Pir-
mais solis ir tehnisko notei-
kumu pieprasīšana. A. Ka-
marūts uzsver, ka jau tagad 
var nākt uz uzņēmuma teh-

nisko daļu un kārtot visus 
dokumentus, lai pavasarī, 
tiklīdz tīklus nodos eks-
pluatācijā, iedzīvotāji var 
saņemt gan ūdensapgādes, 
gan sadzīves kanalizācijas 
novadīšanas pakalpojumus. 
Pievadu centralizētajam 
ūdensvadam ierīkošanas 
kārtība patlaban ir stipri at-
vieglota  – tikai jāatnāk uz 
„Jūrmalas ūdens” tehnisko 
daļu saņemt tehniskos no-
teikumus un jau sagatavotu 
pieslēguma shēmu, jāatrod 
būvnieki pievada izbūvei 
(vai darbi jāveic pašiem), 
pēc tam paveiktie darbi 
jāatrāda SIA „Jūrmalas 
ūdens” pārstāvim un jānos-

lēdz līgums par pakalpoju-
ma lietošanu. 
Plašāku informāciju Buļļu-
ciema iedzīvotājiem SIA 
„Jūrmalas ūdens” speciā-
listi plāno sniegt tiešā vei-
dā   – tiekoties sanāksmē 
vēl šogad, par sanāksmes 
norises vietu un laiku tiks 
paziņots gan pilsētas laik-
rakstos, gan pašvaldības un 
uzņēmuma mājaslapā un 
sociālajos tīklos „Twitter” 
un „Facebook”.

Pievada izbūves 
izmaksas jāvērtē 
individuāli
Apzinoties, ka daudziem 
jūrmalniekiem varētu būt 
finansiālas problēmas uz-
reiz segt pievada izbūves 
izmaksas, SIA „Jūrmalas 
ūdens” speciālisti ir no-
skaidrojuši vairākas finan-
šu institūcijas, kas varētu 
sniegt iedzīvotājiem finan-
siālus pakalpojumus pie-
vada izbūvei, respektīvi, 
piedāvāt izdevīgus kredīta 
nosacījumus. „Vienas pri-
vātmājas pievada izbūves 
izmaksas  – protams, iz-
vērtējot katru gadījumu 
atsevišķi,  – var svārstī-
ties. Mēs esam aptaujājuši 
bankas un atraduši tādas, 
kuras piekritušas dot at-
vieglojumus tieši šim mēr-
ķim   – ūdenssaimniecības 
tīklu izbūvei iekšpagalmā. 
No banku viedokļa tas būs 
neliels un drošs patēriņa 
kredīts, toties iedzīvotā-
jiem tā ir papildu iespēja 
saņemt finansējumu ar ze-
miem procentiem, neradot 
būtisku ietekmi uz ikdie-
nas budžetu. Ja parēķina, 

tad izdevīgāk, protams, ir, 
ja ikmēneša maksājums ir 
aptuveni 50 eiro uz gadu 
vai diviem, nekā ja ir jāsa-
maksā visa summa uzreiz,” 
pauž A. Kamarūts.
Pēc kredīta pieslēguma 
izbūvei SIA „Jūrmalas 
ūdens” iesaka vērsties 
„SEB Banka”, „Citade-
le”, DNB, „Swedbank” vai  
„Inbank Līzings”.
„Protams, banka izvērtēs 
aizņēmuma ņēmēja kre-
dītspēju, bet, ja pateiks: 
„Esmu jūrmalnieks, gribu 
pieslēgties SIA „Jūrmalas 
ūdens” pakalpojumiem!”, 
attieksme būs daudz pozi-
tīvāka nekā tad, ja gribēs 
paņemt vienkārši patēriņa 
kredītu,” par vienošanos ar 
finanšu pakalpojumu snie-
dzējiem komentē uzņēmu-
ma speciālists. 
A.  Kamarūts arī atzīst, ka 
pievada izbūves izmaksas 
vismaz Buļļuciema iedzī-
votājiem atmaksāsies salī-
dzinoši daudz ātrāk nekā 
citos rajonos, jo dažādu 
neizdarību dēļ pirms dau-
dziem gadiem Buļļuciema 
iedzīvotāji tika nostādīti 
ķīlnieku lomā  – kanalizā-
cijas pieslēgums bija pie 
privāta tīkla. Rezultātā 
viņiem rēķins bija kriet-
ni lielāks nekā pārējiem 
pilsētas iedzīvotājiem. 
Tagad līdz ar šī posma 
nodošanu ekspluatācijā 
arī Buļļuciemā SIA „Jūr-
malas ūdens” klientiem 
būs tāds pats tarifs kā vi-
siem pārējiem jūrmalnie- 
kiem.

JĀNIS VILNĪTIS, 
SIA „Jūrmalas ūdens”

aktualitātes

Buļļuciemā top centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija

„Jūrmalas siltumā” ieviesta 
energoefektivitātes vadības sistēma

SIA „Jūrmalas ūdens” Projektu 
ieviešanas vienības vadītājs 
Aivars Kamarūts uzsver, ka 
iedzīvotāji jau tagad var nākt 
kārtot visus dokumentus, 
lai pavasarī, tiklīdz tīklus 
nodos ekspluatācijā, varētu 
saņemt gan ūdensapgādes, 
gan sadzīves kanalizācijas 
novadīšanas pakalpojumus.
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 „Jūrmalas siltums” paveicis 
apjomīgu darbu, lai uzņēmuma 

darbība kļūtu efektīvāka un 
jūrmalniekiem 

nodrošinātu drošu un 
ekonomiski

pamatotu siltumapgādes 
pakalpojumu.
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„Jūrmalas siltums” ir izvirzījis šādus mēr-
ķus:
• nodrošināt energopārvaldības sistēmas 
atbilstību normatīvo aktu prasībām;
• īstenot Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības programmā noteiktos 
mērķus siltuma ražošanas un siltumapgā-
des jomā;
• radīt, ieviest un pastāvīgi attīstīt uzņēmu-
mā efektīvu energopārvaldības sistēmu un 
optimizēt enerģijas izmantošanu ražošanas 
un pašpatēriņa zonās;
• uzlabot siltumtīklu darbības efektivitāti. 
Samazināt siltuma zudumus un samazināt 
siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūru;
• demonstrēt uzņēmuma klientiem star-
ptautiski atzītu pieeju energoefektivitātes 
uzlabošanas jomā;
• atbalstīt energoefektīvu produktu un pa-

kalpojumu iegādi, kā arī nodrošināt nepie-
ciešamo projektēšanu energoveiktspējas 
uzlabošanai;
• radīt labvēlīgus priekšnosacījumus finan-
šu investīciju piesaistei.
Paveikts apjomīgs darbs, lai SIA „Jūrmalas 
siltums” darbība kļūtu efektīvāka un spētu 
nodrošināt saviem klientiem drošu un eko-
nomiski pamatotu siltumapgādes pakalpo-
jumu Jūrmalā.

VALDIS VĪTOLIŅŠ, 
SIA „Jūrmalas siltums”
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Karina Siņkeviča, 
Kūrorta un tūrisma 

jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja 

Atbalstot finansējumu, ko 
pašvaldība piešķir kūrorta un 
tūrisma attīstībai Jūrmalas 
kūrortpilsētā, balstījos uz tū-
risma attīstības tendencēm, 
sociālekonomisko situāciju 
Eiropā, Krievijas ekonomis-
ki politiskajām attiecībām ar 
Eiropas Savienību un tūris-
ma statistikas analīzi.
Jāņem vērā pieaugošā kon-
kurence no Latvijas tūrisma 
galamērķiem, tāpēc nepiecie-
šams īstenot vairāk tūrisma 
mārketinga aktivitāšu vietējā 
tirgū un ārvalstu tūrisma stra-
tēģiskajos tirgos, kā arī sadar-
bībā ar komersantiem jāveido 
jauni tūrisma produkti un 
jāveicina pakalpojumu kvali-
tātes uzlabošanās.
Jūrmalas pilsētas domes bu-
džetā 2017. gadam tūrisma 
un kūrorta attīstībai esam 
noteikuši vairākas prioritā-

budžets 2017

Ligita Maziņa, 
Attīstības un vides jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja

Sastādot 2017. gada budžetu, 
tika ņemta vērā viena no, ma-
nuprāt, galvenajām prioritā-
tēm pilsētas attīstības virzie-
nu īstenošanā – gatavošanās 
Eiropas Savienības struktūr-
fondu projektu ieviešanai.
Šogad Jūrmalā tiks īstenoti 
14 projekti ar ES fondu un 
citu ārvalstu finanšu palī-
dzības līdzfinansējumu. Kā 
zināms, ir vairāki projekti, 
kuru plānošana ir uzsākta 
jau iepriekš, un tagad tiem 
būs nepieciešams finansē-
jums, lai tos pabeigtu.
Atbilstoši Jūrmalas pilsētas 
investīciju plānam 2017. ga- 
da budžetā tiek plānots, ka 
pašvaldība no ES fondiem, 
citas ārvalstu finanšu palī-
dzības projektu īstenošanai 
saņems 2,5 miljonus eiro. 

Prioritāte – struktūrfondu projektu ieviešana

Tūrismā vairāk mārketinga 
aktivitāšu, jauni produkti 

Izglītība
33,51 miljons eiro, 
tajā skaitā:
• Lielupes pamatskolas ēkas 
rekonstrukcijai – 9,56 milj. 
eiro;
• bezmaksas ēdināšanai 
visās pirmsskolas un vis-
pārējās izglītības iestādēs –  
1,93 milj. eiro;
• neatliekamiem remon-
tiem pirmsskolas un vispā-
rējās izglītības iestādēs –  
440,11 tūkst. eiro;
• izglītības iestāžu mate-
riāli tehniskās bāzes uzla-
bošanai, mācību līdzekļu 
iegādei pirmsskolas un vis-

pārējās izglītības iestādēs – ‒  
307,52 tūkst. eiro;
• Jūrmalas Valsts ģimnā-
zijas ēkas pārbūvei un in-
frastruktūras pilnveidei, 
metodiskā centra izveides 
projektēšanai – 108,8 tūkst. 
eiro;

• bērnudārza „Bitīte” ēku 
projektēšanai un atjaunoša-
nai – 217,5 tūkst. eiro;

Apstiprināts Jūrmalas pašvaldības 
konsolidētais budžets 2017. gadam
2016. gada 16. decembrī Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja pašvaldības konsolidēto 
budžetu 2017. gadam.

P ašvaldības budžets veidots tā, lai Jūrmalas iedzīvotājiem turpinātu nodrošināt plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī un paplašinātu veselības 
aprūpes pieejamību pensijas vecuma cilvēkiem. 
„Pašvaldības prioritāte vienmēr ir Jūrmalas iedzīvotājs, un katru gadu meklējam iespējas, kā paplašināt pašvaldības atbalstu tām iedzīvotāju 
grupām, kurām tas ir nepieciešams visvairāk. Šogad esam raduši iespēju nodrošināt pabalstu pensionāriem medikamentu iegādei un ārstniecī-

bas pakalpojumu saņemšanai,” saka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. „Arī 2017. gadā viena no galvenajām prioritātēm ir Eiropas 
Savienības fondu un citu ārējo finanšu resursu apgūšana, lai veidotu gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem patīkamu pilsētvidi. Iecerēts gan labiekārtot 
peldvietas Lielupes krastā, gan uzsākt darbu pie atpūtas parka un Jauniešu mājas izveides Kauguros, kā arī Ķemeru parka teritorijas un citu objektu sa-
kārtošanas.”

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju infrastruktūras 

modernizācija

• bērnu nometņu organizē-
šanai talantīgajiem, maznod-
rošinātajiem izglītības iestā-
žu audzēkņiem; arī sporta 
nometnes – 88,92 tūkst.  
eiro;
• Ķemeru pamatskolas ēkas 
pārbūves projektēšanai – 
82,00 tūkst. eiro.

Pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana
12,41 miljons eiro, 
tajā skaitā:
• Jūrmalas Mūzikas vidus-
skolas un Centrālās biblio-

tēkas būvniecībai – 5,86 
milj. eiro;
• ielu apgaismojuma tīkla 
attīstībai – 291 tūkst. eiro;
• Kapteiņa Zolta piemiņas 
vietas teritorijas labiekārto-
šanai 25 tūkst. eiro;
• Lielupes radīto plūdu un 
krasta erozijas risku ap-
draudējumu novēršanai 
Dzintaros un Majoros (pro-
jektēšanai) – 139,46 tūkst. 
eiro.

Ekonomiskā darbība
10,389 miljoni eiro,
 tajā skaitā:

• ceļu, ielu, trotuāru infras-
truktūras remontiem un as-
falta seguma atjaunošanai –  
1,99 milj. eiro;
• braukšanas maksas atlai-
dēm – 1,43 milj. eiro;
• tūrisma attīstības veicinā-
šanai – 149,48 tūkst. eiro.

Atpūta, kultūra 
un reliģija 
8,11 miljoni eiro, 
tajā skaitā:
• Mellužu estrādes un Pie-
na paviljona ēkas atjauno-
šanai – 716,9 tūkst. eiro;

• Ķemeru parka pārbūvei 
un restaurācijai (projektē-
šanai) – 108,90 tūkst.  eiro;
• pilsētas atpūtas parka un 
Jauniešu mājas izveidei 
Kauguros (projektēšanai) – 
103,30 tūkst. eiro; 

• dabas izglītības centra 
izveidei Ķemeros (projek-
tēšanai) – 83,60 tūkst. eiro;
• Jūrmalas teātra ēkas ener-
goefektivitātes paaugstinā-
šanai – 55,90 tūkst. eiro;
• Ķemeru ūdenstorņa atjau-
nošanai (projektēšanai) –  
53 tūkst. eiro eiro;
• Aspazijas mājas digitālās 
ekspozīcijas ieviešanai – 
37,07 tūkst. eiro.

Sociālā 
aizsardzība
6,28 miljoni eiro, 
tajā skaitā:
• veselības uzlabošanas pa-
balsta izmaksām pensijas 
vecuma cilvēkiem – 610,75 
tūkst. eiro;
• atbalsts ģimenēm ar bēr-
niem – 313,3 tūkst. eiro;
• atbalsts sociāli atstumtām 
iedzīvotāju grupām – 461,5 
tūkst. eiro;
• atbalsts pensijas vecuma 
cilvēkiem – 189,6 tūkst. 
eiro;
• dzīvokļa pabalstiem – 
214,0 tūkst. eiro;
• asistenta pakalpojuma no-
drošināšanai – 174,6 tūkst. 
eiro.

Vides aizsardzība
4,38 miljoni eiro, 
tajā skaitā:

• sabiedrisko tualešu apsaim-
niekošanai – 458,9 tūkst. 
eiro;
• pludmales sakopšanai – 
156,6 tūkst. eiro;
• sadzīves atkritumu sa-
vākšanai un izvešanai –  
280 tūkst. eiro;
• vides piesārņojuma novēr-
šanai un bioloģiskās daudz-
veidības aizsardzībai –  
61,2 tūkst. eiro;
• Zilā karoga programmas 
īstenošanai – 30,5 tūkst. 
eiro.

Iemaksas pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas fondā – 
10,84 milj. eiro.

Jūrmalas pašvaldības budžets kopējos ieņēmumos 
un izdevumos 2017. gadam ir 100,3 miljoni eiro

Kultūrā – infrastruktūras attīstība, 
augstas kvalitātes kultūras 

pasākumu pieejamība

Atvieglojumu, sociālo garantiju un pa-
balstu saglabāšana jūrmalniekiem,
tajā skaitā:

- bezmaksas sabiedriskais 
transports skolēniem, 

studentiem un pensionāriem

- bezmaksas ēdināšana bērnudārzu 
audzēkņiem un skolēniem

- nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides

Budžeta prioritātes

Sagatavošanās ES fondu un citas 
ārvalstu finanšu palīdzības finansētu 

projektu ieviešanai 
(projektēšana)

Izglītībā – pedagogu atlīdzības 
reformas nodrošināšana un iestāžu 

infrastruktūras attīstība

Veselības aprūpes pakalpojumu 
un medikamentu pieejamības 
palielināšana pensionāriem



2017. gada 13. janvāris 5

Rita Sproģe, 
Izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja

Ir likumsakarīgi, ka izglītī-
bai atvēlēta pašvaldības bu-
džeta lielākā daļa, jo mūsu 
mērķis ir radīt tādu vidi un 
iespējas, lai varam izaudzi-
nāt radošas, gudras perso-
nības ar plašu redzesloku. 
Mūsu spēkos ir radīt infras-
truktūru, nodrošināt kvali-
tatīvu mācību vidi, veicināt 
pedagogu ieguldījumu un 
arī novērtēt skolēnu sasnie-
gumus. Domāju, nevienam 
nav šaubu, ka izglītība visos 
laikos ir bijusi un būs domā-
jošas sabiedrības prioritāte. 
Jau pagājušā gada beigās 
līdzās mākslas skolai tika 
sākta mūzikas skolas un 
Centrālās bibliotēkas celt-
niecība. Tā ir brīnišķīga vī-
zija – mūsdienīgs kultūras 

un izglītības centrs, skaistas, 
modernas ēkas un labiekār-
tota vide, kur pulcējas jau-
nieši, tiek rīkotas izstādes, 
skan mūzika, notiek dzejas 
lasījumi un tikšanās ar ra-
došiem un interesantiem 
cilvēkiem. Un to mēs reali-
zēsim, ieguldot jūrmalnieku 
izglītībā un kultūrā. Šo abu 
ēku būvniecības izmaksas 
ir 5,86 miljoni eiro, un tas 
ir pašvaldības ieguldījums 
pilsētas attīstībā. 
Izglītības jomā apjomīgs fi-
nansējums, kopumā vairāk 
nekā deviņi miljoni eiro, no 
pašvaldības budžeta pare-
dzēts Lielupes pamatskolas 
sporta zāles izbūvei un sko-
las ēkas pārbūvei. Vēl man 
ir īpašs prieks par Jaun-
rades parku un Jauniešu 
māju Kauguros, kam sākta 
tehniskā projekta izstrāde. 
Tur varēs sportot, rīkot pub-
liskus pasākumus, būs arī 
vieta, kur jauniešiem radīt 
biznesa idejas, un labie-
kārtotas, gleznainas vietas 
mierīgai atpūtai. 
Tie ir lielie projekti. Lī-
dzekļus esam paredzējuši 
arī Jūrmalas Valsts ģimnā-
zijas, Ķemeru pamatskolas, 
Jaundubultu vidusskolas un 
Kauguru vidusskolas ēku 
pārbūvei un atjaunošanai, 

peldbaseina ēkas atjaunoša-
nai Kauguros, bērnu nomet-
ņu organizēšanai, starpskolu 
konkursiem un, protams, 
bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai visās pirmsskolas 
un vispārējās izglītības iestā-
dēs, tāpat arī pedagogu atal-
gojuma līdzfinansēšanai.
Domāju, ne tikai jūrmalnie-
ki, bet arī pilsētas viesi prie-
cāsies par Mellužu estrādes 
un Piena paviljona ēkas 
atjaunošanu – tam esam 
ieplānojuši 717 tūkstošus 
eiro. Tāpat plānots Jūr-
malas teātra ēkas energo-
efektivitātes paaugsti-
nāšanas jeb siltināšanas 
projekts, digitālas ekspo-
zīcijas ieviešana Aspazijas 
mājā, kā arī paredzēti lī-
dzekļi kultūras un atpūtas 
pasākumu organizēšanai un 
līdzfinansēšanai – 1,6 mil- 
jonu eiro apjomā. Tas no-
zīmē, ka arī šogad kopīgi 
svinēsim Kūrorta svētkus, 
atkal būs Kauguru Rudens 
svētki un daudzi jo daudzi 
citi kultūras notikumi un 
pasākumi, ko iecienījuši 
jūrmalnieki. 
Domāju, ka pašvaldība ar 
savu ieguldījumu spēj vei-
dot kvalitatīvu dzīves tel-
pu visiem jūrmalniekiem,  
visām paaudzēm. 

budžets 2017

Svarīgākie uzdevumi – 
sociālais atbalsts iedzīvotājiem 
un stingra pārvaldība

Dace Riņķe, 
Sociālo, veselības un 
integrācijas jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja

2017. gada budžetā uzsvars 
likts uz veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
palielināšanu, līdz šim pie-
šķirto atvieglojumu, sociālo 
garantiju un sociālo pabalstu 
saglabāšanu Jūrmalas ie-
dzīvotājiem, kā arī veselīga 
dzīvesveida veicināšanu. Ie-
dzīvotāju skaitam virs darb-
spējas vecuma ir tendence 
paaugstināties, un tas nozīmē, 
ka nepārtraukti jāpilnveido 
sociālā atbalsta sistēma.
Nupat kopā ar Labklājības 
pārvaldi izstrādājām saisto-
šos noteikumus par pacientu 
iemaksu, pacientu līdzmak-
sājumu, zobārstniecības 
vai medikamentu apmaksu 
pensionāriem līdz 50 eiro 
apmērā gada laikā, lai varē-
tu šos noteikumus saskaņot 
ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju 

un pašvaldība būtu tiesīga 
uzsākt šāda pabalsta izmak-
su. Palielinoties minimālajai 
algai valstī, šogad pašvaldība 
palielina trūcīgas un maz-
nodrošinātas personas sta-
tusa noteikšanu vientuļiem 
pensionāriem un invalīdiem, 
kas ir 85 % apmērā no mini-
mālās algas. 
Pavasarī ar Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu uzsāksim pa-
sākumus Jūrmalas iedzīvotā-
ju veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei. Tie galve-
nokārt paredzēti trūcīgām un 
maznodrošinātām personām, 
bezdarbniekiem, cilvēkiem 
ar invaliditāti, iedzīvotājiem, 
kas vecāki par 54 gadiem, 
un bērniem. Pagājušajā gadā 
uzsākām un šogad tupinām 
projektu „Sniegt iespēju bēr-
niem” par veselību un sociālu 
padomu sniegšanu bērniem 
no mazāk aizsargātām ģi-
menēm. Projektā darbojas 
gan Dienas centra bērni no 
trūcīgām un maznodrošinā-
tām ģimenēm, kā arī bērni 
no Dienas centra ar īpašām 
vajadzībām. Sniedzot vien-
līdzīgas iespējas un mazinot 
sociālo atstumtību, kas ir jo 
īpaši svarīgi ģimenēs, kur ir 
smaga sociālā situācija, – lai 
bērni varētu tajās pilnvērtīgi 
piedalīties, nodrošinām arī 
praktiskas lietas, piemēram, 
sporta apavus.
2017.  gadā tiks izstrādāts 

projekts Labklājības pār-
valdes administratīvās ēkas 
infrastruktūras uzlabošanai 
Talsu šosejā. Pēc rekonstruk-
cijas 2018. gadā ēkā tiks ie-
kārtots Jūrmalas iedzīvotāju 
vajadzībām atbilstošs sociā-
lais dienests. 
Šogad tiks veikta Jūrma-
las veselības veicināšanas 
un sociālo pakalpojumu 
centra infrastruktūras pro-
jektēšana, lai 2018.  gadā 
varētu pārbūvēt Jūrmalas 
veselības veicināšanas un 
sociālo pakalpojumu centra 
baseinu un nosiltināt ēku. 
Pozitīva ziņa ir tā, ka bu-
džetā varam saglabāt visus 
līdz šim nodrošinātos 25 
sociālos pakalpojumus un 
20 sociālo pabalstu veidus.
Ilgu gadu pieredze sociālajā 
un veselības jomā pašvaldī-
bā rāda, ka vajadzības vien-
mēr ir lielākas par iespējām 
un visgrūtāk ir tad, kad visi 
zināmie resursi izsmelti. 
Gribas cerēt, ka izdosies arī 
ieplānotais. Paldies visiem –  
gan komitejas locekļiem, gan 
sociālo un veselības iestāžu 
darbiniekiem par kopā pa-
veikto! Viena no lietām, uz 
ko gribētu tiekties, ir sociā-
lās uzņēmējdarbības vecinā-
šana, lai varētu radīt jaunas 
darbavietas māmiņām ar 
maziem bērniem, cilvēkiem 
pirmspensijas vecumā un cil-
vēkiem ar invaliditāti.

Pieejamāka veselības aprūpe un plašāks 
sociālais atbalsts

Jānis Lediņš,
Drošības, kārtības, transporta 
un komunālo lietu komitejas 

priekšsēdētājs

Jūrmalas pilsētas pašval-
dības pieņemtais budžets 
2017.  gadam ir maksimāli 
sabalansēts. Esam ieplā-
nojuši arī kredītlīdzekļus, 
lai varam izmantot Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
pieejamos līdzekļus, kas 
līdz šim Jūrmalai praktiski 
nebija pieejami. Šī iespēja 

noteikti ir jāizmanto, jo nav 
zināms, vai nākotnē, beidzo-
ties kārtējam struktūrfondu 
plānošanas periodam, tādi 
būs pieejami. Tāpēc, lai iz-
mantotu pieejamās iespējas, 
pašvaldība ņems aizņēmu-
mu Lielupes vidusskolas re-
konstrukcijai un sporta zāles 
būvniecībai Lielupē, kā arī 
citu apjomīgu infrastruk-
tūras projektu realizēšanai. 
Vairākus šādus apjomīgus 
projektus pašvaldība jau 
uzsākusi iepriekš, izstrādā-
ti tehniskie projekti, tagad 
tiem būs nepieciešamas fi-
nansējums, lai tos pabeigtu.
Protams, būtu labi, ja vairāk 
budžeta līdzekļu varētu novir-
zīt ielu asfaltēšanai, pilsētas 
apgaismojuma rekonstruk-
cijai, bet šobrīd prioritāte ir 
izmantot pieejamo Eiropas 
Savienības finansējumu, un 
šobrīd uz to arī jāfokusējas.

Prioritāte – izmantot 
pieejamo ES finansējumu

Prioritāte – struktūrfondu projektu ieviešana

Tūrismā vairāk mārketinga 
aktivitāšu, jauni produkti 

Kvalitatīva dzīves telpa visām paaudzēm

Anita Adijāne, 
Revīzijas un kontroles 
jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja

Vadot Revīzijas un kon-
troles jautājumu komiteju, 
esmu atbildīga par pašval-
dības budžeta līdzekļu liku-
mīgu izlietošanas kontroli. 
Vienmēr esmu norādījusi 
uz darba organizācijas ne-
pilnībām un stingri uzstāju-
si uz to novēršanu. Uzska-
tu, ka pašvaldībā ir jābūt 
stingrai darba kārtībai, kura 
visiem ir jāievēro, jo, tikai 
pamatoti un ekonomiski 
izmantojot pašvaldības bu-
džetu, mums būs finansē-
jums, lai attīstītu pilsētu un 
rūpētos par sociālo atbalstu 
iedzīvotājiem. 
Tieši ar rūpēm par mūsu ie-
dzīvotājiem ir saistīts mans 
darbs Sociālo, veselības un 
integrācijas jautājumu ko-
mitejā. No vienas puses, tas 
ir pienākums, no otras – šo 
amatu es uzņēmos, jo tā ir 
mana vislielākā pārliecība, 
ka jāatbalsta tie, kuriem 
klājas grūtāk.
Šā gada budžetā ir pare-
dzēts jauns sociālās palī-
dzības veids – pabalsts pen-
sionāriem ārstniecības iz-
devumu segšanai. Ierosinā-

ju šo pabalstu, jo uzskatu, 
ka tas ir ļoti nepieciešams. 
Pie manis kā deputātes uz 
iedzīvotāju pieņemšanu 
nāk daudzi cilvēki, kuri ir 
saskārušies ar trūkumu un 
komunālo un veselības pa-
kalpojumu dārdzību. Viņi 
stāsta, ka ir grūtības no-
maksāt visus komunālos 
maksājumus, nav iespējas 
apmeklēt vajadzīgos ārstus. 
Esmu vienmēr uzskatījusi, 
ka pilsētai ir jārūpējas par 
saviem iedzīvotājiem, kuri 
nonākuši grūtībās, bet jo 
īpaši par pensionāriem, ku-
riem ir mazas pensijas. Pēc 
statistikas datiem, 70 % 
pensionāru saņem pensiju, 
kas ir zemāka par 300 eiro. 
Nabadzības slieksnis Latvi-
jā ir aprēķināts 291 eiro.
Tādēļ esmu ļoti priecīga, ka 
Jūrmalas dome ir atbalstīju-
si manu ideju un nolēmusi 
katram pensionāram Jūrma-
lā piešķirt pabalstu 50 eiro  
apmērā gadā veselības pa-
kalpojumu segšanai.
Veselības pabalsta apmērs 
tika noteikts, vērtējot paš-
valdības iespējas, jo Jūr-
malā šobrīd ir aptuveni  
12 tūkstoši pensionāru. 
Jāatzīmē, ka jau šobrīd 
Jūrmalas pensionāriem pa-
švaldība piedāvā vairākus 
sociālā atbalsta veidus. 
Nākamā kategorija, par 
kuras atbalstīšanu ir jā-
domā jau tuvākajā nākot-
nē, ir vientuļie vecāki un 
daudzbērnu ģimenes. Šo-
brīd esam jau sākuši iz-
vērtēt, kādu izdevumu seg-
šanai būtu nepieciešami pa-
balsti šīm iedzīvotāju gru- 
pām. 

Tāpat kā iepriekš, vislielākais 
finanšu apjoms tiks izlietots 
Jūrmalas ūdenssaimniecības 
attīstības projektam. Turpi-
nāsim strādāt, lai visā pilsētā, 
katrā rajonā, katrā mazākajā 
šķērsielā būtu pieejami kva-
litatīvi ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumi. Šā-
brīža prioritāte ir Buļļuciems, 
kuram atvēlēts 991 900 eiro.
Sākta Mellužu estrādes un 
Piena paviljona ēkas atjau-
nošana un teritorijas lab-
iekārtošana, kam iedalīti 
528 tūkstoši eiro, Ķemeru 
ūdenstorņa atjaunošanai – 
272 tūkstoši eiro.
Vides jomā lielākais finan-
sējums tiks izlietots projek-
ta „Antropogēnās slodzes 
mazināšana dabas liegumā 
„Lielupes grīvas pļavas”, 
izveidojot trīs labiekārtotas 
peldvietas” un projekta „An-
tropogēnās slodzes un kli-
mata pārmaiņu mazināšana, 
izmantojot vides resursus – 
uzstādot ar alternatīvo ener-
ģiju darbināmas laternas pie-
cās izejās uz jūras pludmali”. 
Lielākie būvniecības pro-
jekti Jūrmalā būs mūzikas 
skolas un Centrālās bibliotē-
kas celtniecība blakus māk-
slas skolai un Lielupes sko-
las ēkas pārbūvei un sporta 
zāles būvniecībai. 

tes. Kā galveno varu minēt 
jauna Jūrmalas tūrisma at-
tīstības rīcības plāna 2018.–
2020. gadam izstrādi.
Sekojot mūsdienu tehnoloģi-
jām, pilnveidosim un attīstīsim 
jauno kūrortpilsētas tūrisma 
interneta vietni, izstrādājot 
un reklamējot jaunus tūrisma 
produktus. Vietne tiks  papil-
dināta ar informāciju vācu, 
lietuviešu, igauņu, somu un 
zviedru valodā, jo šīs valstis 
ir Jūrmalai nozīmīgi tūris-
ma tirgi. Turpināsim tūrisma 
kampaņas Igaunijas, Lietuvas 
un Zviedrijas elektroniskajos 
medijos. Lielāku uzsvaru lik-
sim uz darījumu tūrisma vei-
cināšanu, īstenojot atsevišķu 
darījumu tūrisma produktu 
izstrādi un reklamēšanu Bal-
tijas valstu medijos. Izstrādājot 
Jūrmalas tūrisma mobilo ap-
likāciju un citus risinājumus, 
tiks īstenota tūrisma produktu 
attīstība digitālos formātos.
Jau ir aizsākta tūrisma pētī-
juma veikšana ziemas–pava-
sara periodam, lai efektīvāk 
un racionālāk risinātu sezo-
nalitātes problēmas. Tas pa-
līdzēs rast jaunus, inovatīvus 
produktus, kurus piedāvāt 
ārpus vasaras perioda.
Darba daudz, bet esmu pār-
liecināta, ka, sadarbojoties 
ar komersantiem, 2017. gadā 
Jūrmalas kūrortpilsētā varē-
sim sagaidīt efektīvāku tūris-
ma attīstību.



2017. gada 13. janvāris6 sabiedrība

Decembra nogalē Aspazijas mājā Jūrmalas pilsētas 
pašvaldība svinīgā pasākumā pateicās aktīvākajām 
pilsētas nevalstiskajām organizācijām par līdzdalību 
pašvaldības sabiedriskajā dzīvē.

Jūrmalā reģistrēts vairāk nekā 400 nevalstisko organi-
zāciju, bet tikai neliela daļa no tām aktīvi strādā, sek-
mējot arī nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalī-
bas attīstību.

Aktīvākās nevalstiskās organizācijas saņēma Jūrmalas pil-
sētas domes Atzinības rakstus, kurus pasniedza Jūrmalas 
pilsētas domes deputāti Jānis Lediņš, Ligita Maziņa, Dace 
Riņķe un Gunta Liepiņa. 
Jānis Lediņš atzinīgi novērtēja nevalstisko organizāciju 
profesionālo pieeju projektu realizēšanā un konstruktīvo 
sadarbību ar Jūrmalas pilsētas domi.
Ligita Maziņa īpaši atzīmēja sadarbību ar biedrību „Grīva 
8616” un biedrību „Majoru muiža”, kā arī pateicās biedrī-
bai „Lauvu klubs” par palīdzību grūtībās nonākušo līdzcil-
vēku atbalstam.
Dace Riņķe, novērtējot nevalstisko organizāciju iniciatīvas 
pilsētas sabiedriskās dzīves organizēšanā un jaunu pakal-
pojumu un projektu attīstībā, uzsvēra, ka jūrmalniekiem tās 
ir ļoti nozīmīgas. 
Gunta Liepiņa atzīmēja, ka nevalstiskās organizācijas kul-
tūras jomā nāk ar kvalitatīvu pienesumu, kas aptver dažādu 
iedzīvotāju grupu intereses. Īpašu pateicību par rezultatīvu 
darbu viņa izteica fotostudijai „Aspazija”, kas organizēja 
tematiskas fotoizstādes Jūrmalā un Latvijā, Mākslinieku 
biedrībai, kas regulāri organizē mākslas plenērus un Jūrma-
las mākslinieku Gada izstādes, Jūrmalas Latviešu biedrī-
bai, kas ik rudeni organizē radošās konferences „Jūrmala –  
Raiņa un Aspazijas pilsēta”, biedrībai „Aspazijas manto-
jums”, kas Aspazijas dzimšanas dienu atzīmē ar lieliskiem 
koncertiem Dubultu baznīcā, biedrībai „Arabeska”, kuras 
vadītāja Jūlija Tihomirova nenogurstoši organizē starptau-
tisku horeogrāfijas festivālu, Horna biedrībai un tās vadī-

AIzLIEgTS ATRASTIES 
Uz ūDENSTILPJU LEDUS!

Ūdenskrātuvēs Jūrmalas pilsētas teritorijā izveido-
jies ledus nav pietiekami biezs un stabils, tādēļ 

Jūrmalas pašvaldība iedzīvotāju drošībai no 
6. janvāra noteikusi paaugstinātas bīstamības stā-

vokli uz ūdenstilpju ledus.
Tāpat noteikts aizliegums atrasties uz ledus Jūrmalas pilsētas 
administratīvajā teritorijā: Lielupē 700 metru no upes ietekas 
Rīgas jūras līcī; Lielupē un Buļļupē 200 metru rādiusā no Buļļ-

upes ietekas Lielupē; Lielupē – 50 metru attālumā no dzelzceļa 
tilta un tilta pār Lielupi (Pērkona iela–autoceļš A10); Lielupē 
un Varkaļu kanālā – 200 metru rādiusā no Varkaļu kanāla 

ietekas Lielupē un Varkaļu kanālā 50 metru attālumā no auto-
ceļa A10 tilta virzienā uz Babītes ezeru; Lielupē – 100 metru 

rādiusā no kuģu piestātnes Majoros, Rīgas ielas galā; 
Lielupē – 100 metru rādiusā no Slocenes upes ietekas Lielupē. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Glābšanas dienests 
atgādina, ka ledus nav pietiekami biezs un stabils, it īpaši upēs, 

kur ir tekošs ūdens, un aicina būt piesardzīgiem un rūpēties 
par savu drošību. Glābšanas dienests seko līdzi meteoroloģis-
kajiem apstākļiem, kā arī veiks ledus biezuma mērījumus, kad 
būs izveidojusies biezāka un stabilāka ledus kārta, līdz ar to, 
mainoties situācijai, aizliegums norādītajās vietās atrasties uz 

ledus var tikt atcelts.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

179.4 pantu „Aizlieguma atrasties uz ūdenstilpes ledus pārkāp-
šana” izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 eiro. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas alkohola reibumā 
vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, uzliek naudas 

sodu no 15 līdz 100 eiro.
Jūras līča pludmalē trīs glābšanas stacijās – Kauguros, Majo-
ros un Bulduros – ziemas sezonā gaišajā diennakts laikā de-
žurē glābšanas dienests, bet glābšanas stacijās Jaunķemeros, 
Dubultos un Mellužos, gādājot par cilvēku drošību, darbojas 

videonovērošana. 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Sveic skaistākā 
ziemassvētku 
noformējuma 
veidotājus

Labāko Ziemassvētku noformējumu veidotāji svinīgā sarīkojumā Jūrmalas Kultūras centrā saņēma Jūrmalas pilsētas pašvaldības balvas un 
Atzinības rakstus. 
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Godina nevalstiskās organizācijas

Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Dace Riņķe pasniedz balvu fotostudijas „Aspazija” 
vadītājai Unai Libertei.

tājam Pēterim Vilkastem un Jūrmalas vēstures un mākslas 
biedrībai.
Sabiedriskās padomes vadītāja Karina Palkova atzīmē-
ja, ka 2016. gads Jūrmalas nevalstiskajām organizācijām 
bija īpašs. Vairākas organizācijas īstenoja Latvijas mēroga 
projektus, piedalījās arī starptautiskajos projektos un piere-
dzes apmaiņas braucienos.

KARINA PALKOVA, 
Jūrmalas Sabiedriskā padome
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10. janvārī Jūrmalas Kultūras centrā ar svētku 
koncertu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības balvām 
un Atzinības rakstiem tika sveikti aizvadītajā 
gadā rīkotā Ziemassvētku noformējumu 
konkursa uzvarētāji.

Svētku noformējumu konkursam bija pieteikušas 
gan skolas, gan bērnudārzi, gan viesnīcas, veikali, 
privātmājas, jo īpaši – no Ķemeru rajona. Visus 
konkursa dalībniekus apbalvošanas pasākumā svei-

ca Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita 
Sproģe. „Es ticu, ka arī tad, ja nebūtu šī konkursa, jūs tāpat 
izgaismotu savus namus, pagalmus un skatlogus un rotātu 
telpas sev pašiem un citiem par prieku,” R. Sproģe pateicās 
visiem, kuri veidojuši rotājumus, radot svētku noskaņu visā 
pilsētā Ziemassvētkos un gadu mijā.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīkotā konkursa balvas tika 
pasniegtas vairākās grupās. Par privātmāju un daudzdzī-
vokļu namu fasāžu un to pagalmu noformējumu balvas sa-
ņēma Ventas ielas 8, J. Rozentāla ielas 15, Zemeņu ielas 67  
un V. Purvīša ielas 37 svētku noformējuma veidotāji. Kon-
kursa komisija uzteica Ventas ielas 8 saimniekus, kuri kon-
kursam šogad pieteicās pirmo reizi un bija izveidojuši sav-
dabīgu, oriģinālu noformējumu.
Sabiedrisko ēku iekštelpu noformējuma grupā apbalvo-
ta pirmsskolas izglītības iestāde „Austras koks”, Vaivaru 
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, kas iepriecināja 
ar tikai dabīgu materiālu lietojumu svētku noformējumā, 
pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa” un, protams, Jūr-
malas Mākslas skola. 

Sabiedrisko ēku, viesnīcu, biroju fasāžu, skatlogu un lauku-
mu noformējuma grupā godalgas saņēma pašvaldības SIA 
„C”, ziedu veikala Dubultu prospektā 11, grilbāra „Muca” 
Turaidas ielā 1 noformējuma veidotāji un Jūrmalas Valsts 
ģimnāzija. Jāatzīmē, ka gadu no gada nepārspēts konkur-
sa dalībnieks ir SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs 
„Sloka””, kas arī šogad papildināja pagalmu un telpu logus 
ar jauniem rotājuma elementiem un papildu izgaismojumu. 
Kā atzina SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Slo-
ka”” valdes priekšsēdētājs Aivars Smagars, noformējuma 
veidošanā piedalās gan iestādes darbinieki, gan paši iemīt-
niekiem, kuriem ir vislielākais prieks par krāsaini izgais-
moto pagalmu, ar lampiņu virtenēm izrotātajiem kokiem 
un krūmiem. Aprūpes centra kaimiņi, ejot pastaigā, nereti 
izvēloties garāko ceļu un ejot tieši cauri teritorijas pagal-
mam, lai papriecātos par skaistajiem rotājumiem un radīto 
svētku noskaņu.
Prieks arī par grilbāru „Muca”, kas konkursā piedalījās 
pirmo reizi un bija pieteicis pat divus svētku noskaņās no-
formētus objektus.
„Konkursa komisija novērtēja ne tikai tos objektus, kas bija 
pieteikti konkursam, bet papildus arī atzīmēja interesantā-
kos, gaumīgākos un profesionāli veidotos objektus,” atzi-

na Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļas 
galvenā māksliniece Inta Maldupe. Papildus tika atzīmēta 
kafejnīca „Veranda” Jomas ielā 58, viesnīcas „Baltic Beach 
Hotel” noformējums, kā arī nams Teātra ielā 9. Atturīga, 
bet skaista eglīte apskatāma arī pie Valsts policijas Dubultu 
prospektā. 
Ar gaumīgi veidotu un stilistiski vienotu noformējumu iz-
ceļas konkursam nepieteiktā Jūrmalas slimnīca Bulduros, 
kas vienotā krāsu gammā bagātīgi izrotājusi pagalmā au-
gošās egles. 
Īpaša pateicība SIA „Jūrmalas gaisma” par lielo ieguldīju-
mu pilsētas svētku noformējumā – ne tikai jūrmalnieki, bet 
arī pilsētas viesi pamanīja, ka šogad pilsētas svētku apgais-
mojums kļuvis bagātīgāks un daudzveidīgāks.
Konkursa komisijas priekšsēdētāja bija domes priekšsēdē-
tāja vietniece Rita Sproģe, komisijā strādāja Pilsētplānoša-
nas nodaļas galvenā māksliniece Inta Maldupe un ainavu 
arhitekts Jānis Lediņš, Kultūras nodaļas vadītāja Agnese 
Miltiņa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas va-
dītāja Zanda Sapronova un Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja vietniece Elita Cepurīte.

ELITA CEPURĪTE, 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Reģistrēti 16 bērni: 
7 meitenes (divas Katrīnas, 
Nikole, Nora, Paula, Veroni-
ka) un 9 zēni (Adrians, 
Ernests, Jēkabs, Marsels 
Everests, Naums, Ņikita, 
Ralfs, Renārs, Uvis).
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 17 mirušie: 
Inta Birzniece (1943)
Tamāra Bogdanova (1952)
Aleksandrs Gerliņš (1942)
Mintauts Egons Gulbis 
(1927)
Oļegs Ivanovs (1965)
Vladimirs Jarkovičs (1954)
Pāvels Jerošenko (1926)
Helēna Kalniņa (1932)
Juris Raimonds Korotkevičs 
(1941)
Emilija Kunicka (1926)
Valdis Latišs (1943)
Ludmila Poļevaja (1946)
Gaida Poriņa (1924)
Antoņina Radvila (1928)
Marina Rostovska (1985)
Tatjana Suslova (1957)
Maigonis Vaitnieks (1934)

11 7

3

Dzimtsarakstu 
nodaļas 

informācija

7 9

1

Reģistrēti 18 bērni: 
11 meitenes (Arina, 
Diana, Emīlija Luīze, 
Erianna, Gabriela Aiva, 
Helga, Ņika, Odrija, 
Patrīcija Sofija, Sindija, 
Sofija) un 7 zēni (Arvis, 
Ivans, Kārlis, Kirils, 
Mariuss, Patriks, Toms).
Reģistrētas 3 laulības.
Reģistrēti 7 mirušie: 
Pāvils Adamans (1940)
Haralds Davidonis (1947)
Zigrīda Kopāne (1926)
Edīte Kvetkus (1939)
Valērijs Mihaļčuks (1962)
Antoņina Ruškule (1932)
Lidija Zencova (1926)

27.12.–31.12.2016.

02.01.–08.012.2017.

Aizvadītā gada nogalē 
jūrmalnieki uzņēma vairāk 
nekā 300 Tezē Eiropas 
kopienas jauniešu, kuri 
bija ieradušies Latvijā no 
dažādām valstīm, lai kopā 
lūgtu par svētību Latvijai un 
mieru pasaulē.

Jauniešu tikšanās un 
lūgšanu centrs Jūrma-
lā bija Kauguru kato-
ļu baznīca, kur Tezē 

viesus sagaidīja un sveica 
Jūrmalas katoļu draudžu 
prāvests Andris Blūms un 
Jūrmalas pilsētas Kristīgo 
draudžu padomes pārstāve 
un deputāte Anita Adijāne. 
Atsaucoties kristīgo drau-
džu aicinājumam, Tezē 
kopienas jauniešus vies-
mīlīgi uzņēma gandrīz 90 
jūrmalnieku ģimenes. Arī 
Anita Adijāne savās mājās 
viesmīlīgi uzņēma Tezē ko-
pienas jauniešus. Viņa pati 
piedalījusies vairākās Tezē 
Eiropas kopienas tikšanās 
citās valstīs, tādēļ piedā-
vāja naktsmājas un rīkoja 
svētku pusdienas kopienas 
jauniešiem no Ukrainas un 
Polijas. Jauniešiem Jūrma-
lā tika piedāvātas ne tikai 
naktsmājas, bet arī iespēja 
iepazīt pilsētu un apmeklēt 
pasākumus.
Jūrmalas pilsēta visiem 
jauniešiem, kuri dzīvoja 
jūrmalnieku ģimenēs, dāvi-
nāja sveces, ko izgatavojuši 
cilvēki ar garīgās veselības 
traucējumiem no dienas ap-
rūpes centra Ķemeros.
Tezē Eiropas kopienas jau-
niešu tikšanās ir nozīmīgs 
notikums Latvijā. Rīgā bija 
ieradušies 17 tūkstoši jau-
niešu no daudzām pasaules 

valstīm. Tā bija pirmā reize, 
kad Eiropas tikšanās tika 
rīkota kādā no Baltijas val-
stīm. Nākamgad Tezē Eiro-

pas jauniešu tikšanās notiks 
Šveices pilsētā Bāzelē.

SABIEDRISKO ATTIECĪBU 
NODAĻA

2017. gada pirmajā dienā, 1. janvārī, 
Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļā 
pasaulē nāca divi puikas. 

Pirmais šāgada bērniņš piedzimis 
Darjas un Artūra Cvetkovu ģime-
nē. Jaundzimušajam dots vārds 
Leons. Puisītis svēra 3,040 kg, 

viņa garums – 52 cm. Viņš ir pirmais bērns 
Cvetkovu ģimenē. 
Šā gada pirmo jaundzimušo Jūrmalā un 
viņa vecākus sveica pilsētas domes priekš-
sēdētāja vietniece Rita Sproģe. 
Aizvadītajā gadā Jūrmalas slimnīcā pasaulē 
nāca 1774 bērni, to skaitā arī 18 dvīņu pāri.  
„Bērniņu skaitam ar katru gadu ir tendence 
pieaugt,” ar prieku stāsta Jūrmalas slim-
nīcas dzemdību nodaļas vecākā vecmāte 
Jana Brosko. „Salīdzinājumā ar 2015. gadu 
pērn Jūrmalas slimnīcā piedzima par 250 
bērniem vairāk.” 
2016. gadā Jūrmalas Dzimtsarakstu nodaļā 
bija reģistrēti 654 jaundzimušie, no tiem 324 
meitenes un 330 zēni. Pirmais bērniņš pie-
dzimis 269 ģimenēs, otrais – 276, trešais – 
85, ceturtais –17, piektais – piecās ģimenēs; 
reģistrēti arī 12 dvīņu pāri. 
Populārākie 2016. gada vārdi zēniem Jūr-
malā bija Marks, Gustavs, Jēkabs, Mak-
sims, Kārlis, meitenēm – Emīlija, Sofija, 
Marta, Nikola, Anna. Aizvadītajā gadā bēr-
niem reģistrēti tādi neparasti vārdi kā Tai-
ra, Frida Annake, Zoi, Amirhans, Santars, 
Dejmons, Konors. 

Jūrmalas pilsēta par katru jaundzimušo 
bērnu, ja viena vai abu bērna vecāku dekla-
rētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā, piešķir 
pabalstu jaundzimušā aprūpei 285 eiro ap-
mērā. 
Pērn Jūrmalas Dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrētas 330 laulības, no tām baznīcā lau-
lību reģistrējuši 32 pāri. Aizvadītajā gadā 
Dzimtsarakstu nodaļā Dimanta kāzas ar 
laulībā aizvadītiem 60 gadiem atzīmējuši 
divi pāri, Zelta kāzas ar laulībā aizvadītiem 
50 gadiem un Sudraba kāzas ar laulībā aiz-
vadītiem 25 gadiem – pa trīs pāriem, bet 
Rožu kāzas ar laulībā aizvadītiem desmit 
gadiem atzīmējis viens pāris. 

zANDA KRASTIŅA, 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

BEzMAKSAS SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
CILVēKIEM AR INVALIDITĀTI UN BēRNIEM

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde aicina 
pieteikt bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 
pieaugušās personas ar garīga rakstura traucēju-
miem individuālo vajadzību izvērtēšanai bezmak-

sas sociālo pakalpojumu saņemšanai.
Individuālo vajadzību izvērtēšanai atbalsta plāna izstrādei un 
sociālo pakalpojumu saņemšanai pašvaldība līdz 2017. gada 
20. janvārim aicina pieteikt bērnus ar funkcionāliem traucēju-

miem, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī pieteikties pieauguša-
jiem ar garīga rakstura traucējumiem, 

kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte.
Projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo 
pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem vai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sa-

biedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 
personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Kādi bezmaksas pakalpojumi 
tiks nodrošināti?

Projektā būs iespēja bez maksas saņemt šādus pakalpojumus:
• bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti – 

četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem,  

katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
• bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem – divus 

no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, 
katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa 

pakalpojumi, fizioterapija,  
dalība izglītojošās atbalsta grupās;

• pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II 
grupas invaliditāti –  

atbalsta plānā rekomendētus sabiedrībā balstītos pakalpoju-
mus vismaz divus gadus: aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, 

specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgās sociālās 
aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais 

atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Kur var pieteikties?
Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē  

(Mellužu prosp. 83, tālrunis 67767316).
Lai saņemtu individuālo vajadzību izvērtējumu un atbalsta 
plānu, uz kura pamata varēs saņemt projekta apmaksātos 

sociālos pakalpojumus, aicinām līdz 2017. gada 20. janvārim 
sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi un 

pieteikties vajadzību izvērtēšanai. 

Kas var pretendēt uz 
bezmaksas sociālajiem 

pakalpojumiem?
Uz bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem var pretendēt 

tikai tās personas ar garīga rakstura traucējumiem vai bērni 
ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte), 
kuri būs iepriekš pieteikti izvērtēšanai un kuriem būs sastādīts 

individuālais atbalsta plāns.
Vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plāna izstrādi veiks sociālie 
darbinieki pēc noteiktas metodikas sadarbībā ar speciālistiem, 

kuri tiks piesaistīti atbilstoši izvērtējamās personas vecumam 
un vajadzībām.  Ar pilngadīgam personām, kurām ir garīga 

rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāte, strādās sociā-
lais darbinieks, psihiatrs un ergoterapeits, savukārt ar bērniem, 

kuriem ir funkcionāli traucējumi un invaliditāte, kā arī viņu 
vecākiem strādās sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits 

vai ergoterapeits.
Pakalpojumu izmaksas tiks segtas projekta „Deinstituciona-
lizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 

bērniem” ietvaros  
ar Eiropas Sociālā fonda finanšu atbalstu.

Projekts tiek īstenots Jūrmalā kā daļa no Latvijā notiekošā 
deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu 

sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās 
aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Projektu koordinē Rīgas 
plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldī-

bām un aprūpes iestādēm. 
PROJEKTU IEVIEŠANAS NODAĻA 

Pērn Jūrmalas slimnīcā dzimis vairāk bērnu 

Pirmo šī gada jaundzimušo un viņa vecākus 
Jūrmalas slimnīcā apciemoja un sveica Jūrmalas 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe. 

Jūrmalnieki uzņem Tezē kopienas jauniešus

Kopienas jauniešus sveica tikšanās koordinatore Jūrmalā Baiba 
Zemture, Jūrmalas katoļu draudžu prāvests Andris Blūms un domes 
deputāte Anita Adijāne.

Tezē Eiropas kopienas jauniešu tikšanās un lūgšanu centrā Jūrmalā 
Kauguru katoļu baznīcā pirmajā dienā ieradās vairāk nekā simt 
jauniešu.
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JŪRMALAS PILSĒTAS DOMĒ
Jomas ielā 1/5
Mākslinieka Jāņa Jēkabsona glez-
nu izstāde; līdz 24. februārim.
Izstādes apmeklēšanas laiks: dar-
bdienās plkst. 9.00–17.00. 
Ieeja bez maksas. 

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ
Tirgoņu ielā 29
Pastāvīgā ekspozīcija „Bērns kū-
rortā”.
Multimediāla ekspozīcija „Raiņa 
telpa. Plašums. Dziļums. Bezgalī-
ba”; mākslinieks Ivars Mailītis.
Pastāvīgā vēstures ekspozīcija 
„Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kū-
rorta vēsture 18.–20. gadsimtā”.
Plkst.  10.00–17.00, pirmdienās, ot-
rdienās – slēgts. Ieeja bez maksas. 

JŪRMALAS
 BRĪVDABAS MUZEJĀ
Tīklu ielā 1A
Pastāvīgā ekspozīcija „Jūrmalas 
zvejnieku sēta 19.–20. gadsimtā”. 
Enkuru un zvejas laivu kolekcija, 
virvju vīšanas darbnīca.
Plkst. 10.00–17.00, pirmdienās – 
slēgts. Ieeja bez maksas.

ASPAZIJAS MĀJĀ
Z. Meierovica prospektā 18/20 
Ziemassvētku izstāde „Gaiši...”; 
līdz 28. janvārim. Signe Štrauss, 
Arta Lēvica (oforts, tekstils).
Pastāvīgā interaktīvā ekspozīcija 
„Aspazija atgriežas Dubultos”; pa-
stāvīgā vēsturiskā interjera ekspo-
zīcija „Radošas personības mājvie-
ta Jūrmalā, 1933.–1943. gads”.
Plkst. 10.00–17.00, svētdienās, pir-
mdienās – slēgts. Ieeja bez maksas.

RAIŅA UN ASPAZIJAS 
VASARNĪCĀ    
J. Pliekšāna ielā 5/7
Baltkrievu dzejniekiem veltītas 

izstādes. Rigors Boroduļins „At-
nākam, lai atrastu sevi dzīvē ...” 
un Pjatruss Brovka „Mans XX gad-
simts”; līdz 31. janvārim.
Pastāvīgā ekspozīcija „Es un TU”. 
Plkst. 10.00–17.00, svētdienās, pir-
mdienās – slēgts. 
Ieejas maksa 2 eiro; skolēniem, 
studentiem, pensionāriem 1 eiro. 
Ģimenes biļete 3 eiro. 

MĀKSLINIEKU NAMĀ
Muižas ielā 6
Mākslinieces Agneses Bules iz-
stāde „Eņģeļu diena”; no 20. līdz  
28. janvārim.

Diānas Dimzas-Dimmes izstāde 
„Tumsa nekad nav tumša”; līdz 
14. janvārim.
Otrdien–piektdien plkst. 12.00–
19.00, sestdienās plkst. 12.00–
16.00, svētdienās, pirmdienās – 
slēgts. Ieeja bez maksas.

DZINTARU KONCERTZĀLES 
MAZAJĀ ZĀLĒ
Turaidas ielā 1 

Ceturtdien, 12. janvārī, plkst. 
19.30 Raimonds Pauls un Latvijas 
Radio bigbends. Operu ārijas.

Pirmdien, 16. janvārī, plkst. 10.00  
1. abonementa un plkst. 12.00  
2. abonementa koncertu cikls 
„No klasikas līdz popmūzikai”. 
„Burvja māceklis”.
Sestdienās un svētdienās plkst. 
12.00–17.00  izstāde „Dzintaru 
koncertzālei 80. Personības un 
notikumi“. Ieejas maksa 2 eiro; 
skolēniem, studentiem un pensio-
nāriem 1 eiro, bērniem līdz 7 gadu 
vecumam – bez maksas.

JŪRMALAS TEĀTRĪ  
Muižas ielā 7
Svētdien, 15. janvārī, plkst. 16.00  
Jūrmalas leļļu teātra studija 
„Ruksīšu piedzīvojumi”. Ingunas 
Radziņas lelles un režija.
Svētdien, 22. janvārī, plkst. 
16.00 Hermanis Paukšs „Kā Sar-
kangalvīte ar vilku spēlējās”. Re-
žisors Aigars Balulis. Ieejas maksa 
3 eiro. 

JŪRMALAS 
KULTŪRAS CENTRĀ 
Jomas ielā 35
Igo grafiku izstāde „Vējš sola lapai 
debesis”; līdz 30. janvārim.
Izstādes apmeklēšanas laiks: pir-
mdien – piektdien plkst. 13.00–
18.00, sestdienās – slēgts, svētdie-
nās plkst. 12.00–17.00. Ieeja bez 
maksas. 

KAUGURU KULTŪRAS NAMĀ 
Raiņa ielā 110
Sestdien, 21. janvārī, plkst. 14.00  
1991. gada barikāžu aizstāvju at-
ceres pasākums „Es zinu”. Pieda-
lās Kauguru kultūras nama deju 
kolektīvs „Vēlreiz”, aktieri Zane 
un Vilis Daudziņi; plkst.  15.00 
Kauguru kultūras nama pagalmā 
atmiņu stāsti, ugunskurs, tēja, 
dziesmas kopā ar aktieriem Zani 
un Vili Daudziņiem un mūziķi 

Marko Ojalu.
Ieeja bez maksas.
Izstādes apmeklēšanas laiks: 
pirmdien–sestdien plkst. 12.00–
18.00, svētdienās – slēgts. 

A. KRONENBERGA 
SLOKAS BIBLIOTĒKĀ
Raiņa ielā 3
Mākslinieces Mairas Veisbārdes iz-
stāde „Gleznas”; līdz 31. janvārim.
Izstādes apmeklēšanas laiks: ot-
rdien–piektdien plkst. 10.00–18.00, 
sestdienās plkst. 10.00–16.00, svēt-
dienās, pirmdienās – slēgts. 

KAUGURU BIBLIOTĒKĀ
Engures ielā 4A 
Fotogrāfa Ojāra Martinsona izstā-
de „Satiktie”; līdz 31. janvārim.
Izstādes apmeklēšanas laiks: 
pirmdien–piektdien plkst. 11.00–
19.00, sestdienās plkst. 10.00–
16.00, svētdienās – slēgts. 

INTAS UN IMANTA OZOLIŅU 
IZSTĀŽU ZĀLĒ
Kāpu ielā 143/3

Roberta Kulpes izstāde „Nauda 
Latvijā un pasaulē” un Imanta 
Ozoliņa izstāde „Latvijā un Eiro-
pā” (grafika); līdz 23. janvārim.
Mākslinieka Imanta Ozoliņa dar-
bistabas apskate, iepazīšanās ar 
grafikas darbiem (iepriekš piesa-
koties pa tālruni: 67766447 (vaka-
ros), 29401393 vai 28391308).

Aktuālā informācija vietnē 
www.jurmala.lv

Izstāde
„Ar ticību 
pa dzīvi ejam”
Vai varat iedomāties, kā vājredzīgs 
vai neredzīgs cilvēks iztēlojas pa-
sauli, kā viņš glezno, izgatavo rok-
darbus? Jūrmalā apskatāma nepa-
rasta izstāde, ko veidojuši cilvēki ar 
redzes traucējumiem. 
No augusta līdz decembrim ie-
dzīvotāju iniciatīvas projektu 
konkursā norisinājās sabiedrības 
integrācijas projekts „Ar ticību pa 
dzīvi ejam”, kuru realizēja Latvijas 
Neredzīgo biedrības Jūrmalas fi-
liāle. Projekta mērķis bija uzlabot 
dzīves kvalitāti iedzīvotājiem ar 
redzes traucējumiem, iesaistot 
viņus dažādās radošās aktivitā-
tēs, mazināt šo cilvēku sociālo at-
stumtību, iesaistot domubiedru 
grupās atbilstoši viņu spējām un 
interesēm. Projekta laikā iedzīvo-
tājiem ar redzes traucējumiem 
bija iespēja gleznot, darināt ro-
taslietas, veidot dažādus mākslas 
darbus papjēmašē tehnikā. 
Ikviens interesents ir laipni aici-
nāts apskatīt izstādi, lai pārlieci-
nātos, cik daudz pūļu un mīles-
tības ielikts darbos un cik daudz 
spēj ikviens no mums, ja vien ir 
vēlme un līdzcilvēku atbalsts.
Līdz 31. janvārim Kauguru kultū-
ras namā.

Muzikāla pasaka
Daktera Aikāskan 
burvju receptes
Turpinot pērn aizsākto tradīciju, 
Dzintaru koncertzāle arī šogad pa-
šus mazākos klausītājus aicina uz  
koncertciklu „Muzikālās pasakas 
mazajiem”. Pirmais koncerts „Dak-
tera Aikāskan burvju receptes” no-
tiks 15. janvārī. Tajā uzzināsim, kā 
dakteris Aikāskan vienā dienā izār-
stēja trusi Frici no visām kaitēm. Šis 
stāsts būs par maziem un lieliem 
zvēriņiem, kurus slimnīcā dakterē 
dakteris Aikāskan. Viņam palīdz 
jaukā Sirdsmāsiņa un sanitārs Rū-
dis. Pēkšņi parādās kāds, kurš izlie-
kas slims. Tas ir trusis Fricis. Ar viņu 
galā tikt nav viegli, tomēr dakterim 
Aikāskan ir burvju receptīte, kas 
palīdzēs tikt galā ar visām kaitēm.
Daktera Aikāskan lomā koncertā 
iejutīsies baritons Armands Siliņš, 
truša Friča lomā – aktrise Laila 
Kirmuška, medmāsiņas lomā – 
soprāns Evija Martinsone, sanitāra 
lomā – pianists Mārtiņš Zilberts, 
bet slimnīcas direktora lomā – sita-
minstrumentālists Mārtiņš Miļev-
skis. Koncertu vadīs Karina Bērziņa, 
video režisors – Uģis Krišjānis.
Koncerts visai ģimenei svētdien, 
15. janvārī, plkst.12.00 Dzintaru 
koncertzālē. Biļetes „Biļešu para-
dīze” kasēs. 

Izstāde
Sienāži un 
stikla spēles 
Rudenī Jūrmalas Mākslas skola 
svinēs 15 gadu jubileju, tāpēc 
šis gads jau janvārī tiek iesākts 
ar skolas pasniedzējas un stikla 
mākslinieces Ievas Strazdiņas 
personālizstādi „Pieskati manu 
sienāzi”.  Ievas Strazdiņas darbiem 
ir raksturīgas tīras un lakoniskas 
formas, stikla plakņu spīduma 
pretnostatījums matēto virsmu 
atturībai. Viņas darbos var vērot 
stikla rotaļīgo spēli ar gaismu – 
faktūras atspīdumu un krītošajām 
ēnām uz sienas, kas harmoniski 
papildina mākslinieces darbus. 
Pati māksliniece par saviem dar-
biem teic, ka tos raksturo ūdens, 
smiltis un vējš. Šoreiz viņas dar-
bos iezagušies arī sienāži. Vasarās 
tie čirkstina Jūrmalas pļavās un 
savrupmāju pagalmos, bet ta-
gad  tos varēs atrast Ievas darbos. 
Izstādes ekspozīciju veido gan 
lielformāta krāsainie darbi, gan  
neliela izmēra smalkās toņu nian-
ses darināti darbi. 
Ieva Strazdiņa ir Jūrmalas Gada 
balvas kultūrā balvas autore.
Izstādes atklāšana trešdien, 18. 
janvārī, plkst. 16.00, apskatāma 
līdz 20. martam Jūrmalas Mākslas 
skolā.

Tikšanās, sarunas
Mežģīņu 
mantojums Latvijā
Ciklā „Kafija ar Aspaziju” – tikšanās 
ar Tautas daiļamatu meistari Dag-
māru Prībergu un iepazīšanās  ar 
viņas jauno grāmatu „Mežģīņu 
mantojums Latvijā”.
 D. Prīberga ir Latvijas Amatniecības 
kameras Goda meistare tekstilrok-
darbu amatos, Latviešu tautas māk-
slas savienības valdes priekšsēdētā-
ja, tekstila un apģērbu tehnoloģiju 
zinātņu doktore. Autores vadībā ta-
pušas trīs pēdējo Dziesmu un deju 
svētku tautas lietišķās mākslas izstā-
des. Par nopelniem Latvijas valsts 
labā saņēmusi Atzinības krustu. 
Dagmāra Prīberga ir vairāku grā-
matu autore. Jaunā grāmata sniedz 
kultūrvēsturisku pārskatu par mež-
ģīņu nozari Latvijā. Tajā aprakstīta 
mežģīņu prasmju daudzveidība, 
pievienots metodiskais materiāls 
un darināšanas tehniskie risinājumi.
Kolēģi un domubiedri par viņu 
raksta: „Dagmāra ir vienmēr at-
vērta jaunām idejām. Nebaidās 
iet līdzi laikam un izvēlas radikā-
lus risinājumus, kā saglabāt, ek-
sponēt un popularizēt tautas lietiš-
ķo mākslu. Iedvesmojoša sieviete, 
kurai tautas māksla ir sirdsdarbs.”
Tikšanās ceturtdien, 19.  janvārī, 
plkst. 18.00 Aspazijas mājā.

Jūrmalas pilsētas muzejā atklāta Indras Kalvānes 
fotoizstāde „Pretstati”. 

Pasaules redzējumā nozīmīga loma ir pretstatu pār-
iem, kas piešķir saturu un nozīmi priekšmetiem, 
lietām, jēdzieniem, ļauj tos uztvert, salīdzināt un 
novērtēt. Balts/melns, liels/mazs, saistīts/brīvs – šie 

dažādie pretstati, kas papildina un vienlaikus izceļ viens 
otru, veido izstādes saturu. Fotogrāfijās redzamie pretstati 
dabas un sadzīves motīvos atspoguļo autores pasaules re-
dzējumu. 
Indra Kalvāne ir jūrmalniece, strādā administratīvu darbu 
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, kur paralēli pamatdarbam 
labprāt realizē arī radošas idejas, piemēram, piedalās pa-
švaldības balvu un prezentācijas materiālu izveidē. Indras 
Kalvānes fotogrāfijas rotā arī Jūrmalas pilsētas Dzimtsa-
rakstu nodaļas telpas.
Iedvesmu fotografēšanai guvusi, sadarbībā ar lietuviešu 
fotogrāfu Ķēstuti Fedirku gatavojot fotoalbumu „Citāda 
Jūrmala”. Šobrīd fotografēšana ir Indras vaļasprieks un 
sirdslieta. Tuvākā tēma  – dzimtā Jūrmala, tās daba, vēstu-
riskās apbūves unikālās vērtības, detaļas, ikdienas mirkļi, 
noskaņas, sajūtas. 2015. gadā piedalījās Jūrmalas vēstures 
un mākslas biedrības īstenotajā projektā – Latvijas radošo 
gleznotāju, grafiķu un fotogrāfu plenērā un izstādē. Projek-
ta noslēgumā tapušajā albumā „Jūrmalas vēsturiskās vietas 
gleznotāju, grafiķu un fotogrāfu acīm” iekļauti arī Indras 
Kalvānes darbi. 
Draugu mudināta, 2015. gadā Indra Kalvāne organizēja 
savu pirmo fotoizstādi „Vilnis”, 2016. gadā izstādi „Mīles-
tības sajūta”. Tagad skatītāju vērtējumam tiek nodota jauna 
kolekcija „Pretstati”.
Izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā apskatāma līdz 29. jan-
vārim.  

gUNA KALNAČA, Jūrmalas pilsētas muzejs

„Pretstati” Indras 
Kalvānes fotogrāfijās

Indra Kalvāne. Darbi no kolekcijas „Pretstati”. 
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Līdz 2017. gada 20. janvārim Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības Kultūras nodaļa 
aicina izvirzīt pretendentus „Gada balvai 
kultūrā 2016”!

Balvu piešķir par Jūrmalas pilsētā 
2016. gadā notikušajiem kultūras 
pasākumiem un Jūrmalas pilsētas 
kolektīvu un mākslinieku sasniegu-

miem Latvijas un starptautiskos konkursos. 
Gada balva kultūrā tiks piešķirta šādās no-
minācijās:
•  „Par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras 
dzīves veidošanā”;
•  „Gada balva kultūrā”;
•  „Par izcilu kultūras pasākumu”;
•  „Par veiksmīgu jaunradi (mūzikas, māk-
slas, teātra, literatūras u.c. jomā)”;
•  „Par izciliem sasniegumiem Latvijas un 
starptautiskos konkursos”;
•  „Par Jūrmalas bērnu un jauniešu sasnie-
gumiem konkursos, skatēs Latvijā un citur 
pasaulē”;
•  „Par Jūrmalas tēla popularizēšanu”;
• „Par kultūras pieejamības veicināšanu 
Jūrmalā, tajā skaitā rehabilitācijas centros 
un viesnīcās”;
• „Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko 
kultūras pasākumu Jūrmalā”.
Savu pretendentu skatītāju simpātiju balvai 
par spilgtāko kultūras pasākumu var izvir-
zīt, aizpildot pieteikuma anketu, kas pieeja-
ma Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju 
apkalpošanas centros un visās Jūrmalas pil-
sētas pašvaldības kultūras iestādēs! 
Lūdzam pievērst uzmanību – apbalvojumu 
pretendenti visās nominācijās var būt tikai 
fiziskas personas, piemēram, Jūrmalas pil-
sētas kultūras jomas darbinieki, kultūras 
projektu vadītāji, mākslinieki, producenti, 
pasākumu sponsori, kā arī Jūrmalas pilsētā 
notikušo kultūras pasākumu organizatori!
Aizpildītas pieteikuma anketas var iesniegt 
Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju ap-
kalpošanas centros Jomas ielā 1/5, Raiņa 
ielā 110, Tukuma ielā 30  vai nosūtīt elek-
troniski uz e-pasta adresi kulturas_noda-
la@jurmala.lv.
Papildu informācija un pieteikuma anketas 
pieejamas interneta vietnes www.jurmala.lv  
sadaļā „Kultūra”, apakšsadaļā „Gada balva 
kultūrā”.

KULTūRAS NODAĻA

Piesakiet pretendentus 
„Gada balvai 
kultūrā 2016”!

Jūrmalas pilsētas 
muzejā atklāta Jūrmalas 
mākslinieku grupas 
40 gadu jubilejas izstāde.

Pagājušā gadsimta 
60.  gados Jūrmalā 
dzīvojošie māksli-
nieki sāka saliedē-

ties organizētā grupā, līdz 
1977. gadā tā pārtapa par 
Latvijas Mākslinieku sa-
vienības Jūrmalas nodaļu. 
Šobrīd Jūrmalas mākslinie-
ku biedrībā (ar šādu nosau-
kumu mākslinieku grupu 
pazīstam kopš 2013. gada) 
ir vairāk nekā 80 dažādās 
tehnikās un žanros strādā-
jošu mākslinieku.
Jūrmalas mākslinieku gru-
pas rašanās laiks bija pozi-
tīva entuziasma pilns. Māk-
slinieks Andrejs Ģērmanis 
zina stāstīt, kā 70.  gadu 
vidū Jūrmalas mākslas en-
tuziasti ar gleznotāju Val-
di Bušu vadībā noskatīja 
skaistu, bet pamestu Jūrma-
las pamatskolas ēku Buldu-
ros, Muižas ielā 6, un tika 
rīkotas talkas, lai māju at-
jaunotu un ar domes atbal-
stu izveidotu to par mākslas 
centru. Metāla vējrādītājā 
parādījās trīs burti ‒ JMG 
jeb Jūrmalas mākslinieku 
grupa. Par pirmo grupas 
vadītāju ievēlēja populāro 
jūrmalnieku, gleznotāju un 
scenogrāfu Daili Rožlapu, 
autoritāte bija arī gleznotājs 
Valdis Bušs, kurš pēc di-
viem gadiem uz ilgāku lai-
ku pārņēma grupas vadību. 

Nākamie grupas vadītāji 
bija Staņislavs Astičs, An-
dris Bērziņš, Andrejs Ģēr-
manis un Dzintars Adienis, 
kurš šo amatu pilda arī pat-
laban.
Varam runāt par vairā-
kām nozīmīgām aktivitā-
tēm mākslinieku grupas 
darbībā. Jūrmalā plauka 
Mākslas dienu tradīcija. 
Parasti Mākslas svētkus 
atklāja Horna dārzā pie 
Majoru kultūras nama, vē-
lākā Kultūras centra. Jūr-
malniekiem labā atmiņā 
2005. gada Mākslas svētki, 
kad pilsētas muzejā varēja 
skatīt Maijas Tabakas iz-
stādi „Gaismas nakts”, kad 
Majoros vērās vaļā Daiļa 
Rožlapas izstāde „Rožlapa 
pavasarī”, kad Horna dār-
zā darbojās bērnu radošās 
fantāzijas darbnīca Jāņa 
Anmaņa vadībā, bet bērnu 
radošās darbnīcas vadīja arī 
Zita Sudņika, Inese Zieme-
le un Edīte Zvagule.
Jūrmalnieki draudzējās ar 
Talsu mākslinieku grupu, ar 
māksliniekiem no Jūrma-
las sadraudzības pilsētām 
Francijā un Somijā. Īpaši 
tuva draudzība nodibinājās 
ar somu māksliniekiem, pa-
teicoties toreizējai Bulduru 
kultūras nama vadītājai Zi-
naīdai Skujai. Jūrmalnieki 
ciemojušies Somijā, pieda-
lījušies izstādēs un plenē-
ros, aicinājuši viesos somu 
māksliniekus, organizējuši 
Somijas kultūras dienas 
Jūrmalā. Skaistā Somijas 

daba un Sibēliusa mūzika 
iedvesmojusi daudzus Jūr-
malas māksliniekus, starp 
tiem Andri Bērziņu, Mairu 
Veisbārdi, Andreju Ģēr-
mani, Olitu Gulbi, Edīti 
Zvaguli, Inesi Ziemeli, Jāni 
Jēkabsonu, Alisi Landsber-
gu, Edīti Zvaguli, Ildu Sīlis, 
Zitu Sudņiku un vēl un vēl. 
Jūrmalas mākslinieku dar-
bība dokumentēta vairākos 
nozīmīgos izdevumos. Tā, 
2003. gadā tika izdots Jūr-
malas mākslinieku katalogs 
„Zīmes smiltīs” (sastādītāja 
māksliniece Astra Krūmi-
ņa), savukārt 2013. gadā 
nu jau neatkarīgā Jūrmalas 
mākslinieku biedrība rea-
lizēja sen lolotu domu par 
mākslas albumu ar kvalita-
tīvām reprodukcijām, kurā 
pārstāvēti vairāk nekā  50 
mākslinieki.
„Pēdējos gados Jūrmalas 
mākslinieku izstādes biju-
šas ne vien pašu mājās, bet 
arī Cēsīs, Liepājā, Palangā, 
Klaipēdā, bet šobrīd mūsu 
mākslinieku darbi redzami 
izstādē Vitebskā, Baltkrie-
vijā.
Četrdesmit gadu laikā mēs, 
Jūrmalas mākslinieki, esam 

šķīrušies no daudziem ta-
lantīgiem, mīļiem kolē-
ģiem, starp kuriem ir arī 
divi bijušie grupas priekš-
sēdētāji, taču grupai pie-
biedrojušies jauni daudz-
sološi mākslinieki,” stāsta 
Andrejs Ģērmanis.
Jubilejas izstādē līdzās 
mākslinieku jaunākajam 
veikumam īpaša vieta ierā-
dīta mākslinieku grupas va-
dītāju darbu retrospekcijai. 
No Jūrmalas pilsētas muze-
ja krājuma eksponēti Daiļa 
Rožlapas, Valda Buša darbi, 
no privātām kolekcijām –  
Staņislava Astiča, Andra 
Bērziņa, Andreja Ģērmaņa 
un Dzintara Adieņa darbi. 
Jauns gads Jūrmalas pilsē-
tas muzejā sākas ar krāšņu, 
daudzpusīgu izstādi, kurā 
katrs apmeklētājs atra-
dīs sev tīkamāko mākslas 
darbu un atpazīs jau zinā-
mu rokrakstu jaunā gais- 
mā.
Jūrmalas mākslinieku gru-
pas 40 gadu jubilejas izstā-
de Jūrmalas pilsētas muze-
jā apskatāma līdz 12. feb- 
ruārim. 

gUNA KALNAČA, 
Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas mākslinieki 
ar vērienīgu izstādi svin jubileju

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku 
savienību aicina pieteikties radošā darba stipendijai. 

Stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kultūras 
atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu Jūrmalā, 
finansēt fizisko personu jaunrades un pētniecības 
projektus kultūras jomā, popularizēt Jūrmalas pil-

sētas vārdu valsts un starptautiskā mērogā, veicot radošo 
darbu Dubultu Rakstnieku namā Jūrmalā.
Pretendēt uz stipendijas saņemšanu var fiziskas personas, 

kuras darbojas kultūras un mākslas jomā un kuru īsteno-
tais projekts veicinās Latvijas kultūras un mākslas attīstību, 
starptautisku sakaru attīstību un popularizēs Jūrmalas pil-
sētas vārdu starptautiskā mērogā.
Latvijas Rakstnieku savienība, izvērtējot pretendenta ie-
priekšējos sasniegumus, sniedz rekomendāciju radošā dar-
ba stipendijas saņemšanai.
Aizpildīts pieteikums, kas jāsagatavo saskaņā ar nolikuma 
prasībām, pretendentam jāiesniedz personīgi kādā no Jūr-
malas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem 

vai jānosūta pa pastu (Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) 
vai elektroniskā formātā (parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jur-
mala.lv), ar norādi „Pieteikums radošā darba stipendijai”.
Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms plā-
notā uzturēšanās laika Dubultu Rakstnieku namā.
Pieteikuma anketa un stipendijas piešķiršanas nolikums 
pieejams interneta vietnes www.jurmala.lv sadaļā „Kultū-
ra” – „Kultūras projekti” – „Radošā darba stipendijas”.

KULTūRAS NODAĻA

Izsludina pieteikšanos radošā darba stipendijai

Andrejs 
Ģērmanis, 
Andris 
Bērziņš, 
Staņislavs 
Astičs un 
Dzintars 
Adienis 
Jūrmalas 
mākslinieku 
grupas 
jubilejas 
izstādes 
atklāšanā 
5. janvārī. FO
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Andrejs Ģērmanis. „Bikini svētki Jūrmalā”. 2015. 
Audekls, eļļa. 90 x 100 cm. No Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma.

Dailis 
Rožlapa. 
„Pagalms 
Majoros”. 
1977. 
Kartons, 
tempera. 
45 x 90 cm. 
No Jūrmalas 
pilsētas 
muzeja 
krājuma.
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Sācies jauns gads ar jauniem darbiem un uzdevumiem. Kas paveikts aizvadītajā gadā, kādi bijuši nozīmīgākie 
notikumi pilsētā – par to atskatā uz notikumiem Jūrmalā 2016. gadā. 

Teritorijas plānojums – pilsētas attīstībai 
Apstiprināti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi. Šo darbu esam paveikuši ātrāk par citām 
pašvaldībām – Jūrmala ir Latvijā pirmā pilsēta, kura nodrošinājusi plānojuma iekļaušanu vienotajā valsts 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Plānojuma grozījumos ir izdevies līdzsvarot pilsētas 
attīstības stratēģijas mērķus un iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju intereses, lai pilsēta 
attīstītos gan kā kvalitatīva dzīvesvieta pašiem jūrmalniekiem, gan kā mūsdienīgs un tūristus piesaistošs 
kūrorts. Kopumā grozījumi skar 0,1 % pilsētas teritorijas; dabas teritoriju pieaugums ir pozitīvs un palie-
linās par 1,51 hektāru. 

Plāno velosatiksmes attīstību
Izstrādāta un apstiprināta Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija. 
Tajā ir noteikti risinājumi droša un komfortabla velosatiksmes tīkla izvei-
dei Jūrmalas pilsētā. Risinājumi paredz īstermiņā sakārtot velosatiksmes 
infrastruktūras posmu Priedaine–Dubulti; nākamais solis – Babītes ielas 
pārbūve, veidojot velo un auto stāvvietu un savienojumus ar dzelzceļa 
stacijām un skolām; pēc tam – velosipēdu ceļa posms no Dubultiem līdz 
Vaivariem, kas nodrošinātu iespēju ērti pārvietoties ar velosipēdu visas pil-
sētas garumā no Priedaines līdz Jaunķemeriem. 

Izbūvēta Jūrmalas osta un jahtklubs
Ar pašvaldības atbalstu šogad izbūvēta Jūrmalas osta, publiskais jahtklubs 
„Jūrmala” un jahtkluba administrācijas centrs. Jahtkluba piestātnē var pie-
tauvoties jahtas, klientiem un apmeklētājiem ir iespēja izmantot slipu atpū-
tas transportlīdzekļu ielaišanai ūdenī, autostāvvietu, ūdensvadu un elektrī-
bu, dušas un veļas mazgātavu, kā arī interneta pieslēgumu. Jūrmalas ostas 
pārvalde izvirzījusi ambiciozu mērķi – kļūt par vienu no vadošajām jahtu 
ostām Latvijā un Baltijas reģionā.

Pilsētas ūdensvads un kanalizācija
Apjomīgs darbs pērn paveikts ūdenssaimniecības sakār-
tošanā – tagad arī Ķemeros, Mellužos un Asaros iedzīvo-
tājiem ir pieejami centralizēti ūdenspiegādes un kanalizā-
cijas novadīšanas pakalpojumi. Gada nogalē sākti darbi 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla izbūvei Buļļuciemā. 
Pašvaldība radusi iespēju saīsināt administratīvo procesu 
iedzīvotājiem pievadu izbūvei līdz pilsētas komunikācijām, 
līdz ar to samazinājušās izmaksas pieslēguma ierīkošanai. 
Vairāki simti jūrmalnieku pērn jau ierīkojuši pieslēgumu. 

Apgaismota pludmale un pilsēta
Pludmalē starp Dzintariem un Majoriem 
ierīkota apgaismojuma līnija un izbūvētas 
pastaigu laipas, līdz ar to Jūrmalas centrālā 
pludmale ir pieejama veselīgām pastaigām 
un sportiskām aktivitātēm jūras krastā arī 
diennakts tumšajā laikā, ziemas apstākļos –  
arī distanču slēpotājiem. Pilsētas ielās iz-
būvētas jaunas apgaismojuma līnijas vairāk 
nekā sešu kilometru garumā.

Kūrortpilsētai piešķirta 
Eiropas Komisijas EDEN Inovāciju balva 
Jūrmalas pilsētai Eiropas Komisijas projektā „Eiropas iz-
cilākie tūrisma galamērķi” (EDEN) piešķirta Inovāciju 
balva „Gold winner” par vēsturisko tradīciju saglabāšanu 
un popularizēšanu. Jūrmalas pilsēta konkursam bija pie-
teikusi pasākumu „Zivju kūpināšana Jūrmalas Brīvda-
bas muzejā”; tā mērķis ir sekmēt sabiedrības interesi par 
Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju senākās pamatnodarbes –  
zvejniecības – vēsturi. 

Īpašs tūrisma ceļvedis
Ar Jūrmalas pilsētas atbalstu izdots īpašs 
ceļvedis – „Another Travel Guide Jūrmala”. 
Ceļvedis veidots ciešā sadarbībā ar pašiem 
jūrmalniekiem, kuri palīdz to atklāt visā 
tās daudzveidībā un zina, kur meklējamas 
tās īpašākās vietas. „Another Travel Guide 
Jūrmala” apkopota informācija par īpašā-
kajām pilsētzīmēm, apmeklējuma vērtiem 
galamērķiem, kultūras parādībām, ikonām 
un jūrmalnieku paradumiem, tā ir arī stila 
grāmata ar dizaina vērtību.

Attīsta kūrortārstniecības tradīcijas
Kūrorta rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri” dziedniecisko dūņu ieguves 
karjerā atklāja jaunu dūņu ieguves lauku. Dūņas tiek lietotas medicīniskajā 
rehabilitācijā un veselības veicināšanā rehabilitācijas centrā „Jaunķemeri”. 
Kopš 2004. gada KRC „Jaunķemeri” ir vienīgā iestāde, kas nodarbojas 
ar dziedniecisko kūdras dūņu iegūšanu. Dūņas tiek izmantotas pacientu 
rehabilitācijas procesā, jo tām piemīt antioksidējoša, sāpes un iekaisuma 
procesus mazinoša un organismu stimulējoša iedarbība. 
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Jauna katlumāja – lētāks siltums
Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, Kauguros uzbūvēta ar bio-
masu (šķeldu) kurināma katlumāja. Tā ir viena no modernākajām Baltijas valstīs. Sākot 
no 2015. gada maija, dabasgāzes cenas krituma dēļ siltumenerģijas tarifs Jūrmalā jau ir 
samazināts par 23 %, un aprēķini rāda, ka šķeldas kurināmais ļaus to samazināt vēl vismaz 
par 5 % procentiem visā pilsētā no Priedaines līdz pat Ķemeriem.

Jūrmalā atklāts pasaulē pirmais
viroterapijas centrs
Februārī Jūrmalā darbu sāka pasaulē pirmais viroterapijas centrs – klīnika vēža pacientu 
ārstēšanai, izmantojot īpašu onkolītisko vīrusu, kas spēj atrast un iznīcināt ļaundabīgā au-
dzēja šūnas. Tā ir gan jauna pieeja vēža ārstēšanā, gan arī labs stimuls medicīnas tūrismam 
Latvijā, jo uz klīniku brauc ārstēties pacienti no visas pasaules. 

Augsta atzinība Jūrmalas būvēm un projektiem
Jūrmalas ēkām piešķirtas vairākas prestižas būvniecības balvas un nozares ekspertu atzi-
nības. Dažādos vietēja un starptautiska mēroga būvniecības nozares konkursos godalgo-
tas vietas piešķirtas Jūrmalas Mākslas skolas ēkai, rekonstruētajai un restaurētajai Dzin-
taru koncertzālei, kā arī privātiem projektiem Jūrmalā: „Jasmīnu rezidencei” Jasmīnu 
ielā un projektam „Muižas nami” Muižas ielā 19, daudzdzīvokļu ēkai „Osobnjak” Ērgļu 
ielā, kompleksam „Legend” Bulduru prospektā, daudzdzīvokļu kompleksam Dzintaru 
prospektā un viesu nama kompleksam Ikšķiles ielā.

Ielikts pamatakmens jaunajai Jūrmalas mūzikas vidusskolai 
un Centrālajai bibliotēkai
Jūrmalā top nozīmīga pilsētas kultūras un sabiedriskās dzīves norišu vieta, kur jūrmalniekiem, it īpaši 
jaunajai paaudzei, attīstīt savus talantus, mācīties un radoši pavadīt brīvo laiku. Gada nogalē ielikts pa-
matakmens jaunas mūzikas skolas ēkas un Centrālās bibliotēkas būvniecībai Strēlnieku prospektā, līdzās 
2015. gadā uzbūvētajai Jūrmalas Mākslas skolai. Visas trīs ēkas veidos vienotu Dubultu kultūras un iz-
glītības centru. Bibliotēkas būvniecību plānots pabeigt līdz nākamā gada beigām, mūzikas skolu – līdz 
2018. gada aprīlim. Būvniecības kopējās izmaksas plānotas 7,82 milj. eiro apjomā. Dubultu kultūras un 
izglītības centrs tiek būvēts par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Veselības mēnesis – veselīgai ikdienai
2015. gadā Jūrmalā tika aizsākta Veselības nedēļa, 2016. gadā jau tika rīkots Veselības 
mēnesis. Četras nedēļas septembrī bija veltītas kādai ar veselību un aktīvu dzīvesveidu 
saistītai tēmai: fiziskajām aktivitātēm, slimību profilaksei, veselīgam uzturam un atkarī-
bu izraisošu vielu samazināšanai. Gan jūrmalniekiem, gan pilsētas viesiem tika piedāvāts 
vairāk nekā 70 bezmaksas pakalpojumu un dažādu aktivitāšu veselības uzlabošanai un 
veselīgam dzīvesveidam: nūjošana, aerobika, fizioterapija, joga, ielu vingrošana, lekcijas 
par veselību, fizioterapeitu, psihologu konsultācijas un veselības pārbaudes. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība skolēniem piešķir 
naudas balvas
Aizvadītajā gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība pirmo reizi piešķīra naudas 
balvas izglītības iestāžu audzēkņiem par izciliem sasniegumiem mācībās, 
olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbībā, mūzikas un mākslas kon-
kursos un sporta sacensībās valsts un starptautiskā mērogā. Naudas balvas 
100–250 eiro apjomā par izciliem mācību sasniegumiem kā papildu sti-
muls tālākai izaugsmei kopumā tika piešķirtas 139 Jūrmalas pilsētas izglī-
tības iestāžu audzēkņiem.
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Atpūtai ģimenēm ar bērniem
Vasarā Dzintaru mežaparkā tika atklāts 
piedzīvojumu parks „Jūrmalas Tarzāns” 
aktīvai atpūtai gan pieaugušajiem, gan bēr-
niem. Tas veidots pēc Jūrmalas pašvaldības 
ieceres jūrmalniekiem un pilsētas viesiem 
piedāvāt vēl vienu aktīvās atpūtas veidu. 
Šķēršļu parks ar dažādu līmeņu trasēm pie-
mērots gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Pirmo reizi – 
sabiedriskā labuma 
balva
Uzsākot jaunu tradīciju, Jūr-
malas pilsētas pašvaldība 
šogad pirmo reizi pasniedza 
sabiedriskā labuma balvas, 
lai godinātu cilvēkus, kuri 
snieguši nozīmīgu ieguldī-
jumu Jūrmalas iedzīvotāju 
veselības jomā, sociālajā 
aizsardzībā, kā arī pilso-
niskas sabiedrības stiprinā-
šanā. Sabiedriskā labuma 
balva piešķirta vairākās no-
minācijās. Jūrmalas pilsētas 
Goda rakstu un balvu „Par 
mūža ieguldījumu veselības 
aizsardzības jomā” saņēma 
pašvaldības SIA „Veselības 
un sociālās aprūpes centrs 
„Sloka”” medicīnas māsa 
Ņina Grīnberga. 

Eiropas godalga „Access City Award 2017” 
Jūrmalas pilsēta saņēmusi Eiropas Komisijas balvu „Access City Award 2017” („Pieejama 
pilsēta 2017”), 43 Eiropas pilsētu konkurencē iegūstot trešo vietu vides un pakalpojumu 
pieejamības jomā. Apbalvojumu „Access City” piešķir pilsētām par ieguldīto darbu pieeja-
mākas vides veidošanā dažādām sabiedrības grupām, it īpaši cilvēkiem ar invaliditāti un 
senioriem, novērtējot infrastruktūras un vides pieejamību, pieejamo pakalpojumu klāstu, 
transportu, informācijas pieejamību. 

>400 
tik daudz sporta sacensību 2016. gadā notika Jūrmalā vairāk nekā 25 sporta veidos

Jūrmala – „Eiropas Sporta pilsēta 2017” 
Eiropas Sporta pilsētu asociācija Jūrmalas pilsētu apbalvojusi ar titulu „Ei-
ropas Sporta pilsēta 2017”. Sporta pilsētas statuss piešķirts, izvērtējot kū-
rortpilsētas sporta infrastruktūru, pieejamo sporta un veselīgu dzīvesveidu 
veicinošu pasākumu klāstu.  Eiropas Sporta pilsētu asociācijas prezidents 
Žans Frančesko Lupatelli titula pasniegšanas ceremonijā Briselē uzteica 
Jūrmalas plašo sporta pasākumu piedāvājumu un augsto sabiedrības iesais-
ti daudzveidīgās sporta aktivitātēs, kā arī pašvaldības paveikto veselīga un 
aktīva dzīvesveida veicināšanā. 

Latvijā pirmais Krāsu skrējiens 
Jūlijā Kauguros notika Latvijā pirmais Krāsu skrējiens. Tā 
ir visā pasaulē populāra tradīcija, ko iedvesmojis Indijas 
Krāsu festivāls, un katru gadu tas norisinās vairāk nekā 
30 pasaules valstīs. Latvijā, Jūrmalā, tas norisinājās pirmo 
reizi, iedibinot jaunu tradīciju. Krāsu skrējienā mūzikas 
pavadījumā piecu kilometru garā distancē tā dalībnieki iz-
baudīja krāsu sprādzienu, skrienot cauri jūras zilai, vasaras 
dzeltenai, spilgti oranžai un rozā krāsai. Distanci varēja 
veikt gan skrienot, gan dejojot, gan pastaigas gaitā. Krāsu 
skrējienā Jūrmalā piedalījās vairāk nekā 3500 cilvēku no 
Latvijas un citām valstīm.

Pludmales volejbola triumfs
Majoru–Dubultu pludmalē izveidots Jūrmalas pludmales centrs, kur 640 metru garā plud-
males zonā ierīkoti seši pludmales volejbola laukumi, pludmales futbola, handbola un te-
nisa laukumi, kā arī skatītāju tribīnes. Šeit tika rīkots arī CEV Eiropas čempionāts pludma-
les volejbolā „Jūrmala Masters”. Speciāli šim turnīram tika uzbūvēts 11 metrus augstais 
pludmales volejbola stadions pēc 2015. gada Pasaules čempionāta un šā gada Olimpiskā 
stadiona Riodežaneiro Kopakabanas pludmalē parauga. CEV Eiropas čempionāts plud-
males volejbolā „Jūrmala Masters” aizvadītajā vasarā mūsu pilsētā pulcēja gan labākos 
spēlētājus, gan tūkstošiem pludmales volejbola līdzjutēju no visas Eiropas. Čempionāta 
zelts – jūrmalniekam Aleksandram Samoilovam pārī ar Jāni Šmēdiņu!

Mūsdienīga sporta zāle 
Šajā mācību gadā gandrīz 700 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” 
audzēkņu sporta nodarbības var aizvadīt jaunuzceltajā sporta zālē, kas ekspluatācijā nodota 
augusta beigās. Mūsdienīgā, daudzfunkcionālā sporta zāle ir gan būtisks ieguldījums 
pilsētas sporta infrastruktūras attīstībā, gan jauno jūrmalnieku aktīva un sportiska dzīves-
veida veicināšanā.
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Dzintaru koncertzālei – 80
Dzintaru koncertzāle šogad atzīmēja  
80. gadskārtu. Līdzās mūzikas baudītāju 
jau ierastiem notikumiem jubilejas gadā 
notika arī „Jūrmalas festivāls”, kurā pieda-
lījās izcili mākslinieki no pasaulē labāka-
jiem operteātriem un koncertzālēm, „Zie-
massvētku festivāls” ar krāšņu muzikālo 
programmu, popmūzikas festivāls „Laima 
Vaikule. Jūrmala. Rendez-Vous” un īpaši 
veidotas koncertprogrammas bērniem. 
Jubilejas sezonā Dzintaru koncertzālē pir-
mo reizi izskanēja „Kremerata Baltica” fes-
tivāls. Cikla „Dzimuši Latvijā” koncertos 
varējām baudīt izcilu Latvijas mākslinieku 
sniegumu – gan pasaulslaveno māsu Baibas 
Skrides un Laumas Skrides, gan dziedātā-
jas Ingas Kalnas, Sergeja Jēgera, Vinetas 
Sareikas, Vestarda Šimkus un Pētera Vaska 
jubilejas koncertu.
Atskatoties uz aizvadītajiem 80  gadiem, 
vēsturniece Inga Sarma un arhitekts Matīss 
Mailītis sagatavoja izstādi par koncertzāles 

vēsturi no tās izveides līdz mūsdienām – 
„Dzintaru koncertzālei 80. Personības un 
notikumi”. Ar Jūrmalas pilsētas domes un 
Ināras un Borisa Teterevu fonda atbalstu 
Dzintaru koncertzāle šogad iemirdzējusies 
jaunā gaismā – izgaismoti izcilā latviešu 
grafiķa Anša Cīruļa sienu gleznojumi, iz-
veidota un uzstādīta mākslinieka Aigara 
Bikšes veidotā leģendārā latviešu diriģenta 
Arvīda Jansona skulptūra.

notikumi Jūrmalā 2016. gadā

Kopā svinam svētkus
Kopā svinējām Kūrorta svētkus, kopā bijām „Jūrmalas festivālā”, kura programmā šogad pirmo reizi bija 
ietverta gan koncertu sērija Dzintaru koncertzālē, gan Salsas nakts Dzintaru pludmalē, un arī Jomas ielas 
svētkus, kas priecēja ar teātra uzvedumiem, muzikāliem priekšnesumiem, sportiskām aktivitātēm un aiz-
raujošu programmu bērniem. 
Jūrmalnieku iecienītie Rudens svētki Kauguros, kas pulcēja vairākus desmitus tūkstošu apmeklētāju, tika 
aizvadīti ar vadmotīvu „Spēks un daile”, radot svētku gaisotni, kurā mijiedarbojās gan sievišķība, skais-
tums, māksla un estētika, gan vīrišķība, izaicinājums un cīņas spars.

>700
tik daudz dažādu kultūras pasākumu 

notika Jūrmalā 2016. gadā

Paliekošas vērtības
Jūrmala kļuvusi bagātāka 
ar paliekošām vērtībām, 
kas īpaši uzrunā bērnus un 
jauniešus, – pilsētas muze-
jā atklāta jauna pastāvīgā 
ekspozīcija „Bērns kūror-
tā”. Ekspozīcija piedāvā at-
griezties laimīgajā bērnībā 
un celt smilšu pilis arī tad, 
ja ārā snieg vai līst.

Aspazija atgriežas 
Dubultos
Aspazijas mājā atklāta 
jauna interaktīva digitā-
la ekspozīcija „Aspazija 
atgriežas Dubultos”, kas 
tapusi sadarbībā ar Jūrma-
las Valsts ģimnāzijas au-
dzēkņiem un starptautiskā 
mērogā pazīstamo muzeju 
un ekspozīciju veidotāju 
SIA „DD Studio”. 

Atjaunota Raiņa un 
Aspazijas vasarnīca
Nozīmīgs notikums kul-
tūras dzīves un Raiņa un 
Aspazijas daiļrades cie-
nītājiem – rudenī pēc at-
jaunošanas atklāta Raiņa 
un Aspazijas vasarnīca 
J.  Pliekšāna ielā Majoros, 
izveidota arī jauna – ekspo-
zīcija „Es un Tu”. Tā veltīta 
Raiņa un Aspazijas mīlestī-
bai un daiļrades virsotnēm, 
ko atklāj viņu kopdzīves 
mezglpunkti un daiļrades 
process – nozīmīgākie dar-
bi.

Jauna tradīcija – Baltijas jūras koru konkurss
Ar Jūrmalas domes atbalstu aizsākta jauna tradīcija Latvijas koru mūzikā –  
septembrī Dzintaru koncertzālē notika pirmais starptautiskais Baltijas 
jūras koru konkurss, kas kūrortpilsētā pulcēja tūkstošiem dziedātāju no 
Somijas, Čehijas, Francijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Igaunijas, Lietuvas un 
Latvijas. Konkurss turpmāk notiks ik gadu.
Jūrmalā ar pasaules deju lielkoncertu tika atklāts VIII Starptautiskais tau-
tas deju festivāls „Sudmaliņas”. Tautas deju kolektīvi no Armēnijas, Balt-
krievijas, Gruzijas, Ķīnas, Latvijas, Polijas un Turcijas uz Dzintaru koncer-
tzāles skatuves izdejoja dažādu valstu un kultūru deju rakstus.

Pieturvieta – Mākslas stacija „Dubulti”
Līdz ar mākslas stacijas „Dubulti” darbību Jūrmala kļuvusi par laikmetī-
gās mākslas norises vietu, visa gada garumā piedāvājot neaizmirstamas un 
košas izstādes, tostarp Džemmas Skulmes gleznu, fotomākslinieka Anša 
Starka un citas atmiņā paliekošas izstādes.
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12.12.–18.12.2016.

Reģistrēti 11 bērni: 
8 meitenes (Diāna, Jus-
tīne, Keita, Krista, Lizete, 
Magdalina, Margarita, Ve-
ronika) un 3 zēni (Endijs 
Kristofers, Māris, Pauls).

Reģistrētas 9 laulības.

Reģistrēti 11 mirušie: 
Alfrēds Baumanis (1927)
Skaidrīte Bērziņa (1930)
Andris Freimanis (1943)
Lidija Krūzenberga (1924)
Uldis Liepiņš (1941)
Lidija Siņica (1934)
Tālivaldis Sondors (1946)
Marija Suhačova (1927)
Dmitrijs Višņovs (1989)
Lidija Voroņina (1932)
Hilda Zitnere (1931)

19.12.–23.12.2016.

Reģistrēti 11 bērni: 
6 meitenes (Annija, Aus-
tra, Dārta, Katrīna, Melisa, 
Sofia) un 5 zēni (Deniss, 
divi Filipi, Jēkabs, Savelijs).

Reģistrētas 4 laulības.

Reģistrēti 13 mirušie: 
Ruslans Aleksandrovs
(1973)
Jānis Bergmanis (1929)
Vladimirs Černovs (1954)
Eduards Koiro (1938)
Andrejs Kristons (1940)
Valentīna Latišenkova
(1941)
Stefānija Lubgane (1928)
nezināms vīrietis
Vadims Savčenko (1940)
Romualds Šahovičs (1956)
Valērijs Timošenko (1960)
Aleksandrina Ulase (1928)
Dzintra Veļičkina (1942)

Jūrmalas pašvaldība 
izsludina projektu 
konkursus un līdz 
31. janvārim aicina pieteikt 
projektus pašvaldības 
līdzfinansējuma 
saņemšanai projektu 
īstenošanai dažādās jomās.

Jūrmalas pilsētas domē 
23.  janvārī plkst. 
17.00 tiek rīkots in-
formatīvs seminārs 

par projektu pieteikumu sa-
gatavošanu.
Jūrmalas pilsētas pašval-

dības līdzfinansējums tiek 
piešķirts publiski pieejamu 
teritoriju labiekārtošanai, 
sabiebrības integrācijas pa-
sākumu veicināšanai, vese-
lības aprūpes pieejamības 
palielināšanai un veselīga 
dzīvesveida veicināšanai, 
sabiedrības izglītošanai vi-
des aizsardzības jomā un 
kultūras un mākslas attīstī-
bas veicināšanai.
Ar iedzīvotāju iniciatīvas 
projektu konkursa noliku-
mu, projektu prioritātēm, 
pieejamo finansējumu u.c. 

projektu pieteikumu saga-
tavošanas nosacījumiem 
var iepazīties tīmekļa viet-
nē www.jurmala.lv, sadaļā 
„Sabiedrība” – „Atbalsts 
projektu īstenošanai”. 
Lai sniegtu atbildes uz 
projektu pieteicēju jautāju-
miem, kas ir radušies, sa-
gatavojot projektu pieteiku-
mu, aicinām uz informatīvo 
semināru 23. janvārī plkst. 
17.00 Jūrmalas domes ēkas 
Lielajā zālē Jomas ielā 1/5.

PROJEKTU IEVIEŠANAS
 NODAĻA

Informatīvais seminārs par iedzīvotāju 
iniciatīvas projektu konkursu

Ikviena cilvēka vēlme 
ir dzīvot savās mājās, 
savā ierastajā vidē, un jo 
īpaši svarīgi tas ir veciem 
cilvēkiem.

Mājas ir viens no 
pr iekšnotei-
kumiem gan  
veselības uz-

turēšanai, gan dzīves ilgu-
ma pagarināšanai, tāpēc 
mūsu pilsētā ikviens pensi-
jas vecuma cilvēks, kuram 
ir apgrūtinātas pašaprūpes 
spējas, var saņemt aprūpes 
mājās pakalpojumu.
Šis pakalpojums Jūrmalas 
pilsētā tiek sniegts jau kopš 
1989. gada, un šajā laikā ir 
mainījušās klientu vajadzī-
bas un vēlmes, līdz ar to 
būtiski mainījies arī pakal-
pojums. 
Jūrmalā aprūpes mājās pa-
kalpojumu nodrošina so-
ciālās aprūpes centrs, kopš 
2016.  gada 1.  oktobra tas 
ir kļuvis par pašvaldības 
iestādi ar pilnu nosaukumu 
Jūrmalas pilsētas pašvaldī-
bas iestāde „Jūrmalas Vese-
lības veicināšanas un sociā-
lo pakalpojumu centrs”.
Savulaik aprūpētājs klien-
tam palīdzēja nopirkt pro-
duktus, samaksāt rēķinus 
vai uzkopt mājokli, taču 
šobrīd pakalpojuma ap-
joms ir daudz plašāks un 
sarežģītāks, piemēram, pa-
līdzība personīgās higiēnas 
nodrošināšanā, dažādu do-
kumentu kārtošana, klienta 
veselības stāvokļa izmaiņu 
kontrole, kā arī psiholo-
ģisks atbalsts.
Aprūpe iedalīta četros ap-
rūpes līmeņos – atbilstoši 
klienta veselības stāvoklim. 
Jūrmalā aprūpes mājās pa-
kalpojuma saņemšanas un 
finansēšanas kārtību nosa-
ka Jūrmalas pilsētas domes 
2008. gada 17. janvāra sais-
tošie noteikumi. 
Aprūpētāja darbs ir grūts 
un ļoti atbildīgs, tas prasa 
noteiktas zināšanas un ie-
maņas, kā arī, protams, cil-
vēkmīlestību. Aprūpētājs ir 
galvenā uzticības persona 
klientam, viņa klātbūtne 
mazina vientulību un at-
stumtības sajūtu. Ikdienā 
darbinieki saskaras ar da-
žādām problēmsituācijām, 
arī klienta veselības paslik-

tināšanos un viņa aiziešanu 
mūžībā. Šādās situācijās 
nepieciešama steidzama rī-
cība, profesionāla pieeja un 
psiholoģiska noturība. 
Lai pilnveidotu aprūpes 
mājās pakalpojuma kvali-
tāti, gada beigās tiek veikta 
klientu aptauja, kuras mēr-
ķis ir gūt atbildes uz dažā-
diem jautājumiem. Ikviena 
saņemtā anketa pauž lielu 
pateicību aprūpētājiem un 
tiem sociālā darba speciā-
listiem, kuri nodrošina so-
ciālo aprūpi mājās.
Mēs, Jūrmalas Veselības 
veicināšanas un sociālo pa-
kalpojumu centra vadība, 
izsakām lielu pateicību vi-
siem aprūpētājiem, sociālā 
darba speciālistiem, kā arī 
mūsu sadarbības iestādēm, 
kuru rīcība un ieguldītais 
darbs ir mērķtiecīgi vērsts 
uz Jūrmalas pilsētas veco 
cilvēku labklājību un lab-
sajūtu, par nenovērtējamo, 
nesavtīgo un grūto darbu. 
Arī turpmāk ikvienu inte-
resentu aicinām vērsties 
aprūpes mājās nodaļā, zva-
not uz tālruni 67769251 vai 
26456881 vai ierodoties 
personīgi Jaundubultos, 
Strēlnieku prosp. 38 (9. ko-
tedža), vai apmeklēt mūsu 
interneta vietni www.jur-
malasac.lv.

IVETA gĀLIŅA, 
Aprūpes mājās nodaļa

IKVIENS PENSIJAS VECUMA 
CILVēKS, KURAM IR APgRūTINĀTAS 
PAŠAPRūPES SPēJAS, JūRMALĀ 
VAR SAŅEMT APRūPES MĀJĀS 
PAKALPOJUMU 
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Aprūpe mājās – 
senioru labklājībai 
un labsajūtai

Aprūpētājas Rozālija Sadkova 
(no kreisās) un Edīte Ēvalde 
izskata klientu aptaujas par to, 
kā viņi vērtē aprūpētāju darbu.

Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība 
iepazīstina ar izstādi „Pinam stāstus 
Jūrmalai”, kas ir biedrības ar Jūrmalas 
pilsētas domes līdzfinansējumu īstenotā 
projekta dzirdīgo un nedzirdīgo 
jūrmalnieku integrācijai, apgūstot latviešu 
tradicionālo amatu prasmes, noslēgums. 

Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība 
jau ceturto gadu palīdz nedzirdīga-
jiem un vājdzirdīgajiem jūrmalnie-
kiem pārvarēt bailes un nedrošību, 

iesaistot viņus praktisko nodarbību projek-
tos, kuru uzdevums ir mazināt izolāciju un 
socializēt, darbojoties kopā ar dzirdīgajiem 
jūrmalniekiem.
Jūrmalas pilsētas muzejs ir ne tikai pilsētas 
mākslas centrs, bet arī demokrātiska tikša-
nās vieta dažādām sabiedrības un interešu 
grupām. To apliecina prieks un atsaucība, 
ar kādu cilvēki ar dzirdes traucējumiem ie-
saistās dažādās nodarbībās muzejā, apmek-
lē izstādes.
Projekta veidotāji uzskata, ka svarīgs ir ne 
tikai atbalsts nedzirdīgiem un vājdzirdī-
giem dalībniekiem, bet arī izpratnes par ne-
dzirdīgo pasauli veicināšana pārējo jūrmal-
nieku vidū, un šādi projekti mazina savstar-
pējo atsvešinātību un veicina komunikāciju.
Projekts sākās jūlijā, un, iesaistoties tajā 
gan dzirdīgajiem, gan nedzirdīgajiem jūr-
malniekiem, tika apgūtas jaunas ama-
tu prasmes, lai radītu ikdienā lietojamas 
praktiskas lietas. „Aušana, pīšana, mez-
glošana, šūšana ir pamata tehnikas sa-
dzīves lietu izgatavošanai, un šīs prasmes 
nav apgūstamas no grāmatā lasītā. Pilnīgu 
amata apgūšanu var īstenot tikai ar prak-

tisko piemēru,” stāsta projekta nodarbību 
vadītāja Diāna Dzelzkalēja. Darbi nereti 
tapa no otrreizēji izmantojamiem materiā- 
liem.
Projekta dalībnieki mezglošanas tehnikā 
veidoja rokassprādzes, aužot rāmī, pina 
spilvenu pārvalkus, lietišķos pinumus grā-
matu vākiem, dekoratīvos maciņus, somas 
un paliktņus ar auduma elementiem. Īpašu 
interesi radīja darbs līdz šim vēl mazpazīs-
tamajā celaiņu aušanas tehnikā. Šajā tehni-
kā austās jostas, prievītes un auklas ir ļoti 
izturīgas un savulaik tika izmantotas sadzī-
vē dažādu lietu stiprināšanai un aizsiešanai, 
arī zirglietās, bet, ņemot vērā skaistos rak-
stus, ko var izveidot šajā tehnikā, ar smal-
kākiem diegiem tika austas gan goda jostas, 
gan apaudi seģenēm. 
Projekta nobeigumā dalībnieki pina man-
dalas. Nosaukums aizgūts no mandalām 
to krāsainības un rakstu dēļ, bet tehnika ir 
sena un labi pazīstama arī latviešu kultūrā. 
Tā tika darināti telpu rotājumi no salmiem 
un dziju atlikumiem – zvaigznītes, saulītes 
un citi dekoratīvi elementi.
Gan pieminētie, gan citi latviešu tradicio-
nālajās amatu prasmēs balstītie darbi tika 
veidoti, izmantojot ikdienā pieejamus ma-
teriālus un projekta laikā gūtās zināšanas, 
tā turpinot latviskās tradīcijas, kuru neatņe-
mama sastāvdaļa ir ļaužu kopā būšana un 
kopīga strādāšana, kad vienuviet satiekas 
vairākas paaudzes, tiek apgūtas amatu pras-
mes un stiprināta latviskā dzīvesziņa.
Izstāde „Pinam stāstus Jūrmalai” apskatā-
ma līdz 29. janvārim. 

DIĀNA JOSTA, 
Jūrmalas pilsētas muzejs

Kopā apgūst amatu prasmes 
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Izstādi veidojuši dzirdīgie un nedzirdīgie jūrmalnieki, kopīgi apgūstot latviešu tradicionālo amatu 
prasmes.
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KALENDĀRS

BASKETBOLS
Lapmežciema sporta kom-
pleksā Liepu ielā 2
Baltijas basketbola līga: 12. jan-
vārī plkst.  19.00 „Jūrmala/Fē-
nikss” – „Barsy”*; 25.  janvārī 
plkst.  19.00 „Jūrmala/Fēnikss” –  
„Nevezis”*.
Latvijas „OlyBet” Basketbola 
līga: 14.  janvārī plkst.  17.00 
„Jūrmala/Fēnikss” – „Val-
miera/ORDO”*; 18.  janvārī 
plkst.  19.00 „Jūrmala/Fēnikss” – 
„Latvijas Universitāte”*.

FLORBOLS
Bulduru Dārzkopības vidus-
skolā Viestura ielā 6
Latvijas florbola čempionāta 
2.  līga vīriešiem: 18.  janvārī  
plkst. 20.45 FK „Jūrmala” – 
„Saulkrasti”.

HOKEJS
Majoru sporta laukumā Rīgas 
ielā 1
Latvijas bērnu un jaunat-
nes meistarsacīkstes hokejā: 
14.  janvārī plkst.  14.30 U18 
Jūrmalas SS – „Pārdaugava”; 
15.  janvārī plkst.12.30 U16 
Jūrmalas SS – „Jelgava”; 21. jan-
vāris plkst. 14.30 U18 Jūrmalas 
SS – HS „Prizma”; 22.janvāris 
plkst.12.30 U16 Jūrmalas SS – 
HS „Pērkons”; 

Latvijas Hokeja federācijas 
1.  līga: 22.  janvārī plkst.  15.00 
Jūrmalas SS – HK „Liepāja Ju-
niors” 

TAUTAS BUMBA
Jūrmalas Sporta skolas zālē 
Nometņu ielā 2B
Jūrmalas pilsētas skolēnu olim-
piāde tautas bumbā meitenēm: 
16. janvārī plkst. 12.00; 17. jan-
vārī plkst.  12.00; 18.  janvārī 
plkst. 12.00 – fināls.

Latvijas U18 meiteņu izlase Baltijas jūras kausa izcīņā 
Tallinā 3. janvārī izcīnīja trīs pārliecinošas uzvaras.

Saspēles vadītāja, Jūrmalas Sporta skolas audzēkne 
Nikola Ozola vidēji katrā spēlē izcīnīja vairāk nekā 
20 punktu, agresīvi uzbrūkot soda laukumā, nopel-
not tiesības izpildīt tik vajadzīgos soda metienus, 

kas vairoja Latvijas komandai punktu pārsvaru.
Latvijas U18 meiteņu izlase guva uzvaru pār Somijas ju-
niorēm 75:53, pār Eiropas čempionāta A divīzijas dalībnie-
ci Zviedriju 76:63 un Igauniju 81:56. Noslēguma tabula: 
Latvija 3-0, Zviedrija 2-1, Somija 1-2, Igaunija 0-3. 
Izšķirošajā Igaunijas–Latvijas spēlē 56:81 (14:19, 7:28, 
17:14, 18:20) Jūrmalas Sporta skolas audzēkne Nikola 
Ozola  ieguva 21 punktu.

JūRMALAS SPORTA SKOLA

Gada nogalē Jūrmalas Sporta skolas (JSS) jaunie futbolisti ar Jūrmalas futbola virslīgas 
kluba „Spartaks” atbalstu piedalījās starptautiskā turnīrā „Ateitis Cup 2016”.

Turnīrs notika Lietuvā, Viļņā, un JSS/„Spartaks” komanda, kas astoņu koman-
du konkurencē piekāpās tikai Minskas „Dinamo” komandai, rezultātā  izcīnīja 
otro vietu.

JEVgēNIJS SMIRNOVS 

Jauno futbolistu panākumi Lietuvā

Nikola Ozola pārved 
zeltu no Tallinas

Gada nogali veiksmīgi aizvadījuši Jūrmalas Sporta skolas 
jaunie handbolisti.

Tradicionālajā Jūrmalas Sporta skolas atklātajā 
handbola turnīrā sporta skolas U15 vecuma gru-
pas handbolisti, sacenšoties ar Salaspils, Ogres un 
Skrīveru komandām, uzvarēja visās spēlēs, izcīnot 

pirmo vietu. Komandā spēlēja brāļi Roberts un Ričards Frī-
denbergi, Armands Lore, Mārcis Sarmulis, Markuss Vlase-
vičs, Artūrs Brūns, Artūrs Lindemanis, Sandis Adamenko.
U10 un U9  komandas piedalījās tradicionālajā Ziemassvēt-
ku minihandbola turnīrā Rīgā, kur U-9 handbolisti izcīnī-
ja otro vietu. Komandā spēlēja Eduards Zivtiņš, Oskars 
Trautmanis, Valters Vīgants, Pēteris Liepa, Roberts Pum-
purs, Reinis Burjāns, Haiko Gača Butans. Savukārt U10 
komanda, uzvarot visās spēlēs, izcīnīja pirmo vietu. Ko-
mandā spēlēja Arza Brunis Butans, Kristaps Baumgarts, 
Dāvis Zariņš, Kristaps Štālmanis, Markuss Mihailovs. 
Īpašs gods un lepnums Jūrmalas jaunajiem handbolistiem – 
uzvarētāju kausus un medaļas pasniedza bijušais Jūrmalas 
Sporta skolas audzēknis, tagad Latvijas izlases un Vācijas 
3. līgas komandas („VfL Fredenbeck”) vārtsargs Edgars 
Kukša.

MĀRIS MEIERS, 
Jūrmalas Sporta skola

„Pirmais burbulis” – ar šādu 
intriģējošu nosaukumu 
Jūrmalas Sporta skolas 
baseinā ik gadu tiek rīkotas 
sacensības bērniem, kuri 
trenējas peldēšanā pirmo gadu. 
Gada laikā bērni ir ne tikai 
iemācījušies peldēt, bet pirmo 
reiz piedalījās arī sacensībās. 
Šā gada „Burbulī” piedalījās 
vairāk nekā 70 peldētāju, kuri 
nodarbības uzsākuši pirmo 
gadu. Visjaunākajam no 
viņiem – tikai pieci gadiņi!

Jūrmalas Sporta skolas 
mākslas vingrotājas 
decembrī piedalījās 
starptautiskās mākslas 
vingrošanas sacensībās 
„London Cup 2016”.

Galvenā sacensību 
viešņa bija Anna 
Bessonova no 
Ukrainas –  čet-

rkārtēja pasaules čempione, 
trīskārtēja Eiropas čempio-
ne un divkārtēja olimpisko 
spēļu bronzas medaļu iegu-
vēja. Kopumā turnīrā pie-
dalījās 22 komandas no 11 
valstīm.
Jūrmalas Sporta skolas 
mākslas vingrotājas, nerau-
goties uz sīvo konkurenci, 
izcīnīja daudzas godalgotas 
vietas, titulus un medaļas. 
Turpinot ikgadējo tradīciju, 
Jūrmalā tika rīkots atklā-
tais „Ziemassvētku turnīrs” 
mākslas vingrošanā. Ko-
pumā sacensībās piedalījās 
170 audzēknes no Jūrmalas 
Sporta skolas, Rīgas Vin-
grošanas skolas, Tukuma 
Sporta skolas, Ogres nova-

da sporta centra, Liepājas 
kompleksās sporta skolas 
un 96. vidusskolas. Jūrma-
las Sporta skolas audzēknes 
un treneri bija gandarīti par 
padarīto darbu – kopumā 
Jūrmalas Sporta skolas au-
dzēknes izcīnīja trīs zelta, 
septiņas sudraba un piecas 
bronzas medaļas.

„London Cup 2016” 
rezultāti:
• Poļina Kamanjana – trīs 
sudraba medaļas;
• Ksenija Gazina – „Miss 
Beauty”;
• Valērija Boltramoviča – 
zelta medaļa un divas bron-
zas medaļas;
• Milāna Filatova – zelta 
medaļa un divas sudraba 
medaļas, „Miss London 
Cup”;
• Karina Plijeva – zelta me-
daļa;
• Sofija Butko – divas bron-
zas medaļas;
• Jevgēnija Ozola – zelta 
medaļa un sudraba medaļa;
• Elza Bekmane – „Miss 
Difficulty”;

• Milāna Melānija Smirniha –  
trīs sudraba medaļas; 
• Jeļizaveta Fiļipova – divas 

sudraba medaļas un bron-
zas medaļa.

JūRMALAS SPORTA SKOLA

Jūrmalas Sporta skolas futbolisti gandarīti par otro vietu starptautiskās sacensībās ar Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas komandām. Attēlā: (1. rindā no kreisās) komandas spēlētāji Mareks Skribanovskis, 
Martins Tiškus, Kaspars Ušackis, Dāvids Šterns, Ričards Zeps; (2. rindā) treneris Jevgēnijs Smirnovs, 
Daniils Bondins, Artūrs Brasliņš, Gļebs Jefimovs, Aleksandrs Rjabovs.
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Saspēles vadītāja, Jūrmalas Sporta skolas audzēkne Nikola Ozola.
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Sacenšas jaunākie peldētāji

Uzvar jaunie handbolisti

Sacensību kauss – Jūrmalas Sporta skolas  komandai.
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zelts Londonā un pašu mājās

Mākslas vingrošanas treneres Natālija Maculēviča un Olga 
Timofejeva (attēlā priekšplānā) ir gandarītas par Londonā 
izcīnītajām medaļām un tituliem; (no kreisās) trenera palīdze Inga 
Timofejeva. Otrajā rindā: (no kreisās) Ksenija Gazina, Elza Bekmane, 
Polina Kamanjana, Jevgēnija Ozola, Milāna Filatova, Jelizaveta 
Filipova, Valērija Boltramoviča, Karina Plijeva, Milāna Smirniha, 
Sofija Butko.

FO
TO

 N
O

 J
Ū

RM
A

LA
S 

SP
O

RT
A

 S
KO

LA
S 

A
RH

ĪV
A

FO
TO

 N
O

 J
Ū

RM
A

LA
S 

SP
O

RT
A

 S
KO

LA
S 

A
RH

ĪV
A



paziņojumi, sludinājumi 2017. gada 13. janvāris16

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 6. panta otro daļu, 7.  panta piekto daļu, 14.  panta 
astoto daļu, 15. pantu, 17. pantu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta 
otro daļu, 24.  panta pirmo daļu, 26.1  panta pirmo un otro daļu, 
27.  pantu un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 5.  panta ceturto daļu, 6.  pantu, 9.  panta 
ceturto daļu, 10. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personu 
kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldība) palīdzību dzīvojamās telpas (pašvaldības 
īpašumā, valdījumā vai nomā esošas dzīvojamās telpas) jautājumu 
risināšanā (turpmāk – palīdzība), palīdzības veidus, reģistrācijas un 
palīdzības sniegšanas kārtību. 
2. Lēmumu par personas reģistrēšanu palīdzības saņemšanai un 
atzinumu par palīdzības sniegšanu personai pieņem Jūrmalas 
pilsētas domes Dzīvokļu komisija (turpmāk – Komisija).
3. Lēmumu par palīdzības sniegšanu personai pieņem Jūrmalas 
pilsētas dome (turpmāk – dome), izņemot lēmumus, kurus dome 
deleģējusi pieņemt Komisijai atbilstoši Komisijas nolikumam. 
Pieņemot lēmumu, dome ievēro Komisijas un Jūrmalas pilsētas 
domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumus. 
4. Pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā 
reģistru (turpmāk – reģistri) uzturēšanu veic domes Īpašumu 
pārvaldes Dzīvokļu nodaļa (turpmāk – Nodaļa).
5. Tiesības saņemt palīdzību ir personām, kuras uz tiesiska pamata 
savu dzīvesvietu ir deklarējušas pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
izņemot bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
gādības, repatriantiem, personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma 
vietas, un speciālistiem, kuri nodrošināmi ar dzīvojamo telpu.
6. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai reģistros iekļautajām personām, 
izņemot gadījumus, kad neatliekami sniedzama palīdzība saskaņā 
ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. pantu.

II. Reģistru un palīdzības veidi, personu kategorijas, 
kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību
7. Pašvaldība sniedz šādu palīdzību:
7.1. dzīvojamās telpas izīrēšana personām, kuras ar palīdzību 
nodrošināmas pirmām kārtām (1. reģistrs);
7.2. sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana (2. reģistrs);
7.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu (3. reģistrs);
7.4. īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo 
telpu (4. reģistrs);
7.5. speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu (5. reģistrs);
7.6. dzīvojamās telpas remonts (6. reģistrs);
7.7. vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta pie- 
šķiršana (7. reģistrs). 
8. Personām neatliekami sniedzama palīdzība saskaņā ar likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. pantu.
9. Pašvaldības 1. reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām 
kārtām reģistrē personas saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”:
9.1. 14. panta pirmās daļas 1.–5. punktu; 
9.2. 14. panta septītās daļas 1. punktu – kuras dzīvo denacionalizētā 
vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā uz ordera vai īres līguma 
pamata, un to lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja to 
lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas un ja ienākumi 
viena cilvēka ģimenē nepārsniedz divas minimālās mēneša 
darba algas, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāk cilvēku, ienākumi 
nepārsniedz pusotru minimālo mēneša darba algu vienam cilvēkam;
9.3. 14. panta septītās daļas 2., 3. punktu.
10. Pašvaldības 2. reģistrā sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai 
tiek reģistrētas:
10.1. likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” 5. panta pirmajā daļā minētās personas (ģimenes);
10.2. pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar I vai II 
invaliditātes grupu, kura uz pašvaldības lēmuma pamata pastāvīgi 
dzīvo sociālās aprūpes iestādē un tai nav Civillikumā noteikto 
likumīgo apgādnieku, ja:
10.2.1. personai nepieder nekustamais īpašums,
10.2.2. persona nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu 
gadu laikā,
10.2.3. sniegts Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes 
(turpmāk – Labklājības pārvalde) atzinums par to, ka persona ir 
spējīga patstāvīgi dzīvot;
10.3. maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona 

vai maznodrošināta persona ar I vai II invaliditātes grupu, vai 
maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo tās apgādībā esošs 
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona vai pensijas vecumu 
sasniegusi persona, vai arī persona ar I vai II invaliditātes grupu, ja:
10.3.1. persona pēdējo piecu gadu laikā vismaz trīs gadus īrē (un 
deklarējusi dzīvesvietu) fiziskai vai juridiskai personai piederošu 
dzīvojamo telpu Jūrmalas pilsētā,
10.3.2. izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu izbeidz likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 6. panta otrās daļas 2., 3. punktā paredzētajos 
gadījumos;
10.4. pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar I vai II 
invaliditātes grupu, ja:
10.4.1. personai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, 
10.4.2. personai ienākumi nepārsniedz minimālo mēneša darba algu un 
Labklājības pārvaldē ir veikts personas materiālā stāvokļa izvērtējums,
10.4.3. personai nav likumiska vai līgumiska pamata uz citu 
dzīvojamo telpu (izņemot līgums par pašvaldības naktspatversmes 
pakalpojuma saņemšanu);
10.5. trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene) ar diviem 
vai vairāk nepilngadīgiem bērniem, vai bērnu ar invaliditāti (arī 
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības 
sasniegšanai) un stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par 
personas (ģimenes) izlikšanu no tās īpašumā esošas dzīvojamās 
telpas, par kuru ņemts hipotekārais kredīts (vienīgā īpašuma 
iegādei) ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot 
izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru.
11. Pašvaldības 3. reģistrā pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanai tiek 
reģistrēta pašvaldības 1. reģistrā reģistrēta persona, kura rakstveidā 
ir izteikusi vēlēšanos uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās telpas 
izīrēšanai īrēt pagaidu dzīvojamo telpu.
12. Pašvaldības 4. reģistrā īrēto telpu apmaiņai pret citu īrējamu 
dzīvojamo telpu tiek reģistrētas personas, kuras:
12.1. vēlas īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo 
telpu ar mazāku platību vai ar zemāku labiekārtojuma līmeni;
12.2. veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama dzīvojamā telpa ēkas 
zemākā stāvā;
12.3. vismaz 3 (trīs) gadus ir īrējušas pašvaldības dzīvojamo telpu 
un vēlas apmainīt to pret citu neizīrētu dzīvojamo telpu.
13. Pašvaldības 4. reģistrā reģistrētajām personām īrēto dzīvojamo 
telpu apmaiņa tiek veikta, ja personai (ģimenei) par īrēto dzīvojamo 
telpu nav parādsaistību par īri un saņemtajiem pakalpojumiem un 
persona ir pildījusi citus pienākumus, kas noteikti īres līgumā. 
14. Noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajām personām dzīvojamās 
telpas apmaiņa tiek veikta, ja neviena no pašvaldības attiecīgajā reģistrā 
reģistrētām personām nav izteikusi un apliecinājusi nepieciešamību īrēt 
dzīvojamo telpu, kas atrodas dzīvojamās mājas pirmajā vai otrajā 
stāvā vai pielāgota personas ar invaliditāti vajadzībām.
15. Pašvaldības 5. reģistrā reģistrē personas, kuras ir kvalificēti 
speciālisti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 21.1 pantu (turpmāk – speciālists).
16. Pašvaldības 5. reģistrā reģistrējamo speciālistu atbilstību 
Noteikumu 17., 18. punktam izvērtē ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu izveidota darba grupa, ja speciālists darba līgumā viņam 
noteikto pārbaudi ir izturējis.
17. Speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība ir tiesīga 
izīrēt šādiem speciālistiem, kuri veic ar valsts vai pašvaldības 
funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus:
17.1. tūrisma, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras, 
sporta, būvniecības jomā nodarbinātam pašvaldības speciālistam, 
pašvaldības administrācijas speciālistam un pašvaldības policijas 
darbiniekam;
17.2. Valsts policijas darbiniekam likuma „Par policiju” izpratnē 
un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonai ar 
speciālo dienesta pakāpi, ja minētie speciālisti dienesta interesēs 
tiek pārcelti uz Jūrmalas pilsētas administratīvo teritoriju.
18. Noteikumu 17. punktā noteikto speciālistu nepietiekams 
nodrošinājums tiek noteikts, ievērojot:
18.1. speciālista darba devēja iesniegtu pieprasījumu speciālista 
nodrošināšanai ar speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu, kurā 
pamatots:
18.1.1. kādā jomā saskaņā ar Noteikumu 17. punktu nodarbināts 
speciālists, kopējā nodarbinātības situācija valstī un pašvaldībā 
speciālista pārstāvētajā jomā vai profesijā (amatā),
18.1.2. nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums jomā, 
profesijā (amatā), kurā nodarbināts speciālists,
18.1.3. speciālista darba izpildes novērtējums, 
18.1.4. darba devēja nepieciešamība minētā speciālista 

pakalpojumu nodrošināšanā, ko izvērtē, ievērojot attiecīgā 
speciālista izglītību, īpašas zināšanas vai prasmes, līdzšinējo 
profesionālo ieguldījumu vai sasniegumus konkrētajā iestādē (ja 
speciālists ir jau ilgstoši nodarbināts);
18.2. Ekonomikas ministrijas mājaslapā ikgadējā informatīvajā 
ziņojumā noteiktās darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes;
18.3. Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā publiskotās 
ikgadējās darba tirgus īstermiņa prognozes;
18.4. darba tirgus pieprasījumu Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.
19. Pašvaldības 6. reģistrā dzīvojamās telpas remonta 
nodrošināšanai reģistrē personas, kurām palīdzība sniedzama 
saskaņā ar pašvaldības 2005. gada 9. februāra saistošo noteikumu 
Nr. 5 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu 
remontu” 1.5. punktu.
20. Pašvaldības 7. reģistrā vienreizēja dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai reģistrē personas, kurām 
palīdzība sniedzama saskaņā ar pašvaldības 2007. gada 8. feb- 
ruāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Vienreizēja dzīvojamās 
telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”.

III. Kārtība, kādā personas tiek reģistrētas reģistros
21. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību, iesniedz Nodaļai 
iesniegumu atbilstoši Noteikumu pielikumam* (turpmāk – 
iesniegums), norādot palīdzības veidu un pievienojot dokumentus, 
kas apliecina personas tiesības saņemt attiecīgo palīdzību:
21.1. dokumenta, kas apliecina stihiskas nelaimes vai avārijas faktu, 
kopiju (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts u.tml.), 
uzrādot oriģinālu (Noteikumu 8. punkts);
21.2. pensijas vecumu sasniegušas personas apliecības vai 
atbildīgās institūcijas lēmuma par invaliditāti kopiju, uzrādot 
oriģinālu (Noteikumu 10.2., 10.3., 10.4. apakšpunkts);
21.3. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju un dzīvojamās telpas 
izīrētāja rakstveida atteikuma personai pagarināt īres līgumu (ja 
personai tāds izsniegts), kur norādīts atteikuma pamatojums, kopiju, 
uzrādot oriģinālu (Noteikumu 10.3. apakšpunkts);
21.4. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu 
(Noteikumu 9.2. apakšpunkts);
21.5. izziņu par īres un saņemto pakalpojumu maksājumu parādu 
neesamību vai vienošanos ar dzīvojamo telpu apsaimniekotāju 
vai pakalpojuma sniedzēju par parāda nomaksu (Noteikumu 12., 
45. punkts);
21.6. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu izziņu 
par personas veselības stāvokli (Noteikumu 12.2.  apakšpunkts, 
36. punkts);
21.7. atbildīgās institūcijas lēmuma par invaliditāti kopiju, uzrādot 
oriģinālu (Noteikumu 37. punkts, 38.2., 38.4. apakšpunkts);
21.8. speciālista darba devēja pieprasījumu, kurā izteikta pamatota 
nepieciešamība nodrošināt speciālistu ar dzīvojamo telpu 
(Noteikumu 18.1. apakšpunkts);
21.9. speciālista darba devēja, kas nav pašvaldība, izteikts 
priekšlikums par sadarbības līguma noslēgšanu ar pašvaldību 
(Noteikumu 15. punkts);
21.10. speciālista izglītību (kvalifikāciju) apliecinoša dokumenta 
kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 15. punkts);
21.11. darba līguma (valsts iestādes speciālistam – rīkojuma par 
iecelšanu amatā) un amata apraksta kopiju, uzrādot oriģinālu 
(Noteikumu 15. punkts);
21.12. speciālista dzīves gājumu (Curriculum Vitae) (Noteikumu 
15. punkts);
21.13. lēmuma par aizgādnības nodibināšanu kopiju, uzrādot 
oriģinālu (Noteikumu 10.3.  apakšpunkts), ja šī informācija nav 
pašvaldības rīcībā;
21.14. Labklājības pārvaldes dokumenta par materiālā stāvokļa 
izvērtējumu kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 9.2. apakšpunkts, 
10.4.2. apakšpunkts);
21.15. kredītlīguma kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu  
10.5. apakšpunkts);
21.16. tiesas nolēmuma par personas izlikšanu no dzīvojamās 
telpas un parāda piedziņu, kas stājies likumīgā spēkā, noraksta 
kopiju; tiesas nolēmuma par izsoles akta apstiprināšanu noraksta 
kopiju, uzrādot oriģinālus (Noteikumu 10.5. apakšpunkts).
22. Papildus Noteikumu 21. punktā norādītajiem dokumentiem 
iesniegumam jāpievieno:
22.1. likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
14. panta pirmās daļas 1., 1.1, 2. punktā minētajām personām:
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paziņojumi, sludinājumi2017. gada 13. janvāris 17
22.1.1. tiesas sprieduma par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas, 
kas stājies likumīgā spēkā, noraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
22.1.2. pensijas vecumu sasniegušas vai politiski represētās 
personas apliecības vai atbildīgās institūcijas lēmuma par 
invaliditāti kopija, uzrādot oriģinālu;
22.2. likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. 
panta pirmās daļas 4. punktā minētajām personām:
22.2.1. repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot 
oriģinālu,
22.2.2. arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku 
pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas;
22.3. likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
14. panta pirmās daļas 4.1 punktā minētajām personām – politiski 
represētās personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
22.4. likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
14. panta pirmās daļas 5. punktā minētajām personām – izziņas 
par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas kopija, 
kurā norādīts faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks, 
uzrādot oriģinālu.
23. Iesniegumu aizpilda un paraksta visas pilngadīgās personas, 
kuras vēlas saņemt palīdzību. 
24. Lai pieņemtu lēmumu par palīdzības piešķiršanu, Nodaļas darbiniekam 
ir tiesības pārbaudīt pieteicēja sniegto ziņu patiesību un par pieteicēju iegūt 
papildu informāciju no citām institūcijām un datu reģistriem.
25. Nodaļa pārbauda informāciju no Valsts vienotās datorizētās 
zemesgrāmatas par personas īpašumiem pirms reģistrācijas 
reģistros un pirms palīdzības saņemšanas.
26. Persona (ģimene), kura ir trūcīga, maznodrošināta vai sociāli 
mazaizsargāta un attiecībā uz to likumīgā spēkā ir stājies tiesas 
spriedums par personas (ģimenes) izlikšanu no dzīvojamās telpas 
saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, 
tiek reģistrēta 2. reģistrā, ja persona iesniegumu par reģistrēšanu 
2.  reģistrā iesniegusi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no tiesas 
nolēmuma stāšanās spēkā vai ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no 
piespiedu izlikšanas no īrētās dzīvojamās telpas.
27. Personas, kuras saskaņā ar Noteikumiem atzītas par tiesīgām 
saņemt palīdzību un iekļaujamas personu iesniegumā norādītajā 
reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas Nodaļai 
iesniegumu Noteikumos noteiktajā kārtībā attiecīgā palīdzības 
veida saņemšanai. Lēmums par personas iekļaušanu vai atteikumu 
iekļaut reģistrā tiek paziņots personai rakstveidā.
28. Persona ir tiesīga iesniegt iesniegumu par cita palīdzības veida 
saņemšanu, ja tā ir tiesīga saņemt attiecīgo palīdzību. Saskaņā 
ar Komisijas lēmumu persona tiek reģistrēta citā reģistrā, ievērojot 
iesnieguma saņemšanas datumu. 
29. Ne retāk kā reizi gadā Nodaļa pārbauda reģistros iekļautos 
datus, vai personas ir saglabājušas tiesības saņemt palīdzību. 
Nepieciešamības gadījumā Nodaļa lūdz personas sniegt aktuālo 
informāciju. Reizi mēnesī Nodaļa reģistros aktualizē reģistrēto 
personu rindas kārtas numurus.

IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība un izīrēšanas 
kārtība
30. Dzīvojamo telpu uzskaiti veic Nodaļa, izveidojot šādus 
dzīvojamo telpu reģistrus:
30.1. dzīvošanai nederīgo dzīvojamo telpu reģistrs;
30.2. dzīvošanai derīgo dzīvojamo telpu reģistrs;
30.3. sociālo dzīvojamo telpu reģistrs;
30.4. speciālistiem izīrējamo dzīvojamo telpu reģistrs.
31. Noteikumu izpratnē dzīvojamās telpas tiek klasificētas: 
31.1. dzīvojamā telpa – dzīvoklis ar ērtībām, dzīvoklis ar daļējām 
ērtībām, dzīvoklis bez ērtībām un dzīvojamā telpa ar kopējā 
lietošanā esošām palīgtelpām;
31.2. dzīvoklis ar ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar 
centrālapkuri vai autonomo gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, 
aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu, 
karstā ūdens apgādi (centrālais ūdensvads, boilers vai gāzes katls), 
dabasgāzes apgādi (var būt vēl citi papildpakalpojumi);
31.3. dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar krāsns 
apkuri, auksto ūdeni un kanalizāciju (dzīvoklī vai ārpus dzīvokļa), 
sadzīves atkritumu izvešanu;
31.4. dzīvoklis ar daļējām ērtībām – dzīvoklis, kurā nodrošināti visi 
dzīvoklī bez ērtībām pieejamie pamatpakalpojumi un kāds(i) no 
dzīvoklī ar ērtībām pieejamiem papildpakalpojumiem;
31.5. dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – 
dzīvojamā telpa dažādu sociālo grupu dzīvojamā mājā vai istabu 
plānojuma dzīvojamā mājā, kurās palīgtelpas (virtuve, tualete, 
duša) nodotas koplietošanā vairākiem īrniekiem;
31.6. sociālā dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurai noteikts 
sociālās dzīvojamās telpas statuss;
31.7. speciālistam izīrējama dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, 
kurai noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas vai 
dienesta dzīvojamās telpas statuss, vai dzīvojamā telpa, kas 
atrodas dienesta viesnīcā. 
32.  Personai, kura reģistrēta:
32.1. pašvaldības 1. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu  
30.2. apakšpunktā noteiktās dzīvojamās telpas;
32.2. pašvaldības 2. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu  
30.3. apakšpunktā minētās dzīvojamās telpas;
32.3. pašvaldības 3. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu  
30.1. apakšpunktā minētās dzīvojamās telpas;

32.4. pašvaldības 5. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu  
30.4. apakšpunktā noteiktās dzīvojamās telpas.
33. Noteikumu 8. punktā noteiktajos gadījumos personām, kurām 
neatliekami sniedzama palīdzība, piešķirot pagaidu dzīvojamo 
telpu, tiek piedāvātas ar domes lēmumu šiem gadījumiem rezervētas 
dzīvojamās telpas.
34. Personai, kura reģistrēta pašvaldības 1. vai 2. reģistrā, tiek 
piedāvāta dzīvojamā telpa vai vairākas atsevišķas dzīvojamās 
telpas ar ne lielāku istabu skaitu:
34.1. viena istaba – vienai personai vai laulātajiem;
34.2. divas istabas – ģimenei, kurā ir divi (izņemot laulātos) vai 
trīs cilvēki;
34.3. trīs istabas vai vairāk – ģimenei, kurā ir četri vai vairāk cilvēku.
35.  Personai, kura reģistrēta pašvaldības 5. reģistrā, dzīvojamo 
telpu izīrē, ņemot vērā ģimenes sastāvu.
36.  Personai ar veselības traucējumiem tiek piedāvāta īrei dzīvojamā 
telpa, kas atrodas dzīvojamās mājas pirmajā vai otrajā stāvā.
37.  Personai ar invaliditāti, kas saistīta ar kustību traucējumiem, 
tiek piedāvāta īrei dzīvojamā telpa, kas ir pielāgota personas ar 
invaliditāti vajadzībām.
38.  Personai (ģimenei), kura no dzīvojamās telpas izlikta likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 pantā noteiktajā gadījumā, piedāvā 
īrei dzīvokli ar daļējām ērtībām, dzīvokli bez ērtībām vai dzīvojamo 
telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, izņemot:
38.1. pensijas vecumu sasniegušai personai;
38.2. personai ar I vai II invaliditātes grupu;
38.3. personai (ģimenei), ar kuru kopā dzīvo tās aizgādībā vai 
aizbildnībā esošs nepilngadīgs bērns, vai aizgādnībā esoša 
persona;
38.4. personai (ģimenei), ar kuru kopā dzīvo vai viens no ģimenes 
locekļiem ir persona ar I vai II invaliditātes grupu.
39. Izīrējamas dzīvojamās telpas piedāvāšanu atliek uz laiku ne 
ilgāku par vienu gadu, kamēr reģistrā reģistrētā persona atrodas:
39.1. ārstniecības vai rehabilitācijas iestādē un iesniegts medicīnas 
iestādes vai ārsta apliecinājums;
39.2. ieslodzījuma vietā un iesniegts brīvības atņemšanas iestādes 
apliecinājums.
40. Līgums par pagaidu dzīvojamās telpas īri, kas noslēgts ar 
personu, kurai sniedzama palīdzība saskaņā ar likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmās daļas  
1. punktu, tiek parakstīts no pašvaldības puses divu darba dienu 
laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.
41. Pašvaldība izīrē:
41.1. dzīvojamās telpas uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem, īres līgumā 
iekļaujot saistību, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma 
pagarināšanu, ja īrnieks pilda līguma nosacījumus;
41.2. sociālās dzīvojamās telpas uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem 
un īres līgumu atjauno ikreiz, kad saņemts īrnieka iesniegums par 
līguma atjaunošanu, ja persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo 
dzīvojamo telpu;
41.3. speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas uz laiku saskaņā 
ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.3 pantu.
42. Attiecīgās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanas 
pamatotību vērtē Komisija un atbilstoši Komisijas nolikumam sniedz 
domei atzinumu.
43. Tiesības atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz laiku līdz  
6 (sešiem) mēnešiem papildu likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta pirmajā daļā minētajām 
personām (ģimenēm) ir personai (ģimenei), ja tā atbilst vienam no 
šādiem nosacījumiem:
43.1. ģimene, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;
43.2. ģimene, kura audzina bērnu ar invaliditāti;
43.3. ģimene, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecumu 
sasniegušas personas vai personas ar I vai II invaliditātes grupu;
43.4. atsevišķi dzīvojoša persona ar I vai II invaliditātes grupu, 
kurai nav apgādnieku Civillikuma izpratnē;
43.5. atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona, 
kurai nav apgādnieku Civillikuma izpratnē; 
43.6. politiski represēta persona;
43.7. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieks;
43.8. viens no vecākiem vai aizbildnis, kurš dzīvo kopā ar vienu vai 
vairākiem nepilngadīgiem bērniem (nepilna ģimene).
44. Iesniegumu ar lūgumu atjaunot īres līgumu atbilstoši likuma 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
11. panta otrajai daļai persona iesniedz, ja nav zaudējusi tiesības 
īrēt sociālo dzīvokli, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sociālā 
dzīvokļa īres līguma termiņa beigām. Ja iesniegums iesniegts vēlāk 
kā vienu mēnesi pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām, 
sociālā dzīvokļa īres līgums var tikt atjaunots, ja Komisija atzīst 
iesnieguma iesniegšanas kavējumu par pamatotu un ja persona 
pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām nebija zaudējusi 
tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 
45. Iesniegums par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres 
līguma termiņa pagarināšanu īrniekam jāiesniedz pašvaldībai ne vēlāk 
kā divus mēnešus pirms dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām.
46. Pašvaldība lemj par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas 
īres līguma pagarināšanu, ievērojot likumu „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”, Noteikumu 17., 18. punktu un ņemot vērā:
46.1. speciālista dzīvojamās telpas īres līguma saistību izpildi;
46.2. speciālista darba izpildes un tās rezultātu novērtējumu.

47. Sociālās dzīvojamās telpas īrnieks maksā 25 procentus no 
sociālās dzīvojamās telpas īres maksas, apkures, kanalizācijas, 
aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas. Atlikušie  
75 procenti no īres maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā 
ūdens pakalpojumu maksas, pamatojoties uz dzīvojamās telpas 
apsaimniekotāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, tiek segti 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
48. Speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pašvaldība var izīrēt 
ne vairāk kā sešus procentus no pašvaldības dzīvojamo telpu skaita.

V. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kārtība
49. Komisijas pieņemto lēmumu persona var apstrīdēt pašvaldības 
izpilddirektoram, ja normatīvie akti neparedz citu apstrīdēšanas 
kārtību.
50. Domes un pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā persona var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi
51. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības 2015. gada 19.  februāra saistošie noteikumi Nr.  6 
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”.
52. Ar Noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības 2016. gada 18. augusta saistošie noteikumi Nr. 25 „Par 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
53. Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir 
reģistrētas pašvaldības reģistros palīdzības saņemšanai, netiek 
izslēgtas no reģistriem un tām ir tiesības Noteikumu noteiktā kārtībā 
saņemt palīdzību.

Pārejas noteikums
Paredzēt, ka īrniekam, ar kuru ir noslēgts līgums par dzīvojamās 
telpas īri saskaņā ar domes 2014.  gada 20.  februāra lēmumu 
Nr. 65 „Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” 
apstiprināto Dzīvojamās telpas īres parauglīgumu (pielikums) un 
atbilstoši pašvaldības 2015. gada 19. februāra saistošo noteikumu 
Nr. 6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības 
sniegšanas kārtību” 34. punktu uz noteiktu laiku – 3 (trīs) gadiem, 
ir tiesības prasīt līguma pagarināšanu. 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2016. gada 18. aprīlī ir 
stājušies spēkā grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”, kas nosaka regulējumu speciālista nodrošināšanai ar 
dzīvojamo telpu, kā arī darba procesā secināts – nepieciešams izdarīt 
grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015. gada 19.  februāra 
saistošajos noteikumos Nr.  6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un 
palīdzības sniegšanas kārtību”, papildinot un precizējot tos. 
Apkopojot iespējamo grozījumu apjomu, tika secināts, ka tie 
pārsniegtu pusi no saistošo noteikumu regulējuma. Atbilstoši 
2009.  gada 3.  februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.  108 
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. punktam 
grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms 
pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā 
gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Līdz ar to tiek 
pieņemti jauni saistošie noteikumi.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošajos noteikumos noteikts, kurās 
jomās nodarbinātam pašvaldības speciālistam un darbiniekam 
un kuriem valsts institūcijās nodarbinātiem speciālistiem un 
darbiniekiem pašvaldība ir tiesīga izīrēt speciālistam izīrējamu 
dzīvojamo telpu, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek izvērtēts 
speciālistu, kuri veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu 
saistītu pārvaldes uzdevumu; precizēti pašvaldības palīdzības 
reģistri; precizētas pašvaldības 2.  reģistrā sociālās dzīvojamās 
telpas izīrēšanai reģistrējamo personu kategorijas; noteikts, ka īres 
līgumā tiek iekļauta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres 
līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda līguma nosacījumus; noteikts, 
kādas dzīvojamās telpas tiek piedāvātas īrei attiecīgajā reģistrā 
reģistrētajām personām; precizēti dzīvojamās telpas izīrēšanas 
kritēriji; precizēti nepieciešamie dokumenti, kas iesniedzami 
pašvaldībai un apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. Nav būtiskas ietekmes. 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Izvērtējot 
iedzīvotāju iesniegumos norādīto par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, secināts – nepieciešams papildināt un precizēt 
dzīvojamās telpas izīrēšanas kritērijus, kā arī precizēt personu 
kategorijas, kurām sniedzama pašvaldības palīdzība sociālās 
dzīvojamās telpas izīrēšanā.

Priekšsēdētāja vietniece R. Sproģe

*  Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 20. oktobra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 40 pieejams Jūrmalas pilsētas 
interneta vietnes www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība”, 
apakšsadaļā „Dokumenti”.
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LATVIJAS REPUBLIKA
JūRMALAS PILSēTAS DOME

LēMUMS Nr. 569

Jūrmalā, 2016. gada 25. novembrī                                                        (protokols Nr. 18, 19. punkts)

PAR JūRMALAS SPORTA SERVISA CENTRA  
(MAJORU SPORTA LAUKUMA)  

MAKSAS PAKALPOJUMIEM
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.  panta pirmās daļas 14.  punktu, Jūrmalas pilsētas 
domes 2016.  gada 8.  jūnija nolikuma Nr.  26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 
28.3. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016. gada 8. no-
vembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-27/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas nr. 90010478153, apsaimniekotā Majoru 
sporta laukuma (adrese: Rīgas iela 1, Jūrmala) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šā 
lēmuma pielikumu. 
2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 
5. panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.
3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpoju-
mu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.
4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem 
maksas pakalpojumu izcenojumiem.
5. No šā lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pilsētas pašval-
dības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot 
apliecinošu dokumentu.
6. No šā lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:
6.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;
6.2. Jūrmalas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegu-
mu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.
7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai 
nodrošināt šā lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.
8. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija 
lēmums Nr. 228 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpoju-
miem”.

Priekšsēdētājs G. Truksnis

Pielikums
MAJORU SPORTA LAUKUMA (RĪGAS IELA 1) MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI 
Nosaukums Mērvienība Maksa (EUR) bez PVN Maksa (EUR) ar PVN 
1. Masu slidotava
1.1. Slidošana bez nūjām ledus laukumā
1.1.1. pieaugušie 1 persona/60 min. 2,48 3,00
1.1.2. skolēni*, pensionāri, invalīdi* *** 1 persona/60 min. 1,24 1,50
1.2. Slidošana ar nūjām ledus laukumā
1.2.1. pieaugušie 1 persona/60 min. 3,72 4,50
1.2.2. skolēni*, pensionāri, invalīdi* *** 1 persona/60 min. 2,07 2,50
1.3. Slidošana skrituļslidu laukumā
1.3.1. pieaugušie 1 persona/60 min. 1,65 2,00
1.3.2. skolēni*, pensionāri, invalīdi* *** 1 persona/60 min. 0,83 1,00
1.4.  Bērniem līdz 7 gadu vecumam 1 persona/60 min. 0,00 0,00
2. Noma
2.1. Dažāda noma
2.1.1. slidu un skrituļslidu noma 1 pāris/60 min. 1,24 1,50
2.1.2. ģērbtuves telpas noma (51,50 m2)  60 min. 1,24 1,50
2.1.3. tablo izmantošana 60 min. 5,79 7,00
2.1.4. žāvētavas telpas noma (7,27 m2 vai 7,29 m2) 60 min. 2,48 3,00
2.1.5. žāvētavas telpas noma (7,27 m2 vai 7,29 m2) 1 mēnesis 44,63 54,00
2.1.6. vispārēja telpas noma 1 m2 1 mēnesis 7,43 9,00
2.1.7. vispārēja telpas noma 1 m2 60 min. 0,41 0,50
2.2. Ledus laukuma noma**
2.2.1. darba dienās un brīvdienās 60 min. 74,38 90,00
2.3. Skrituļslidu laukuma noma**
2.3.1. darba dienās un brīvdienās 60 min. 33,88 41,00
3. Reklāmas izvietošana
3.1. Reklāmas izvietošana uz bortiem 1m2 /mēnesī 7,44 9,00
3.2. Reklāmas izvietošana uz ledus 1m2 /mēnesī no 01.11. 

līdz 30.04.
7,44 9,00 

* Uzrādot apliecinošu dokumentu
** Sabiedriskā labuma statusa organizācijas, kuru pārstāvji piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās, – atlaide 20%
*** skolēni*, pensionāri, invalīdi* – atlaide 50%

SARĪKOJUMS REPRESĒTAJIEM

Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) Jūrmalas nodaļa aicina 
represētos uz sarīkojumu 

14. janvārī plkst. 14.00 Kauguru kultūras namā.
Līdzi ņemiet groziņu ar cienastu!

Tālrunis informācijai 26060584 (Ludmila Jirgena).
LPRA JŪRMALAS NODAĻA

LATVIJAS REPUBLIKA
JūRMALAS PILSēTAS DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 33

Jūrmalā, 2016. gada 20. oktobrī                                                          (protokols Nr. 15, 13. punkts)

gROzĪJUMS JūRMALAS PILSēTAS DOMES 2007. gADA 12. JūLIJA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 20 „JūRMALAS TERITORIJAS 

NAMĪPAŠUMU UzTURēŠANAS, SAgLABĀŠANAS UN SABIEDRISKĀS 
KĀRTĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4., 5. un 6. punktu
1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12.  jūlija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Jūrmalas 
teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 
(„Latvijas Vēstnesis”, 2007., 120 (3696), LV, 2007., 138 (3714), LV, 2013., 237 (5043) šādu 
grozījumu:
svītrot 70.3. apakšpunktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. februārī.

Paskaidrojuma raksts 
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Jūrmalas 
pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu 
uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, svītrojot 70.3. apakšpunktu, 
kurā ir paredzēts administratīvais sods par caurlaižu režīma neievērošanu Jūrmalas pilsētā.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Jūrmalas pilsētas dome ir izstrādājusi jaunus 
saistošos noteikumus „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas 
administratīvajā teritorijā”, kas nosaka arī atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu. Līdz ar to 
turpmāk administratīvā atbildība par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez 
caurlaides būs paredzēta saistošajos noteikumos „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma 
zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu.  Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  
Neietekmē. 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām.  Neietekmē. 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.  Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētāja vietniece R. Sproģe

BIEDRĪBA „PARTNERĪBA LAUKIEM UN JūRAI” IzSLUDINA  
ATKLĀTU PROJEKTU KONKURSU

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņem-
šanas 3. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 1. mērķim „Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvēr-
tas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2017.  gada 13. februāra līdz  
2017.  gada 13.  martam.

 
Projektu maksimālais īstenošanas termiņš: 
 

 
infrastruktūras (būvniecības) projektiem –  
2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no  LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Izsludinātais atbalsta apmērs 1. mērķim un 
EJZF 1. rīcībai „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  
jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām”

 
1. mērķim – 637 015.64  EUR, t.sk. 
EJZF 1. rīcībai – 401 902,35 EUR. 

 
 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa: 
 

50 000 EUR; 
100 000  EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, 
ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras 
izveidei ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu 
summas).

 
 
Maksimālā atbalsta intensitāte: 
 

 50%, izņemot: 
- inovatīviem projektiem –70%; 
- piekrastes zvejniecības projektiem un  kopprojektiem – 80%; 
- lielajiem komersantiem un zvejas kuģa dzinēja nomaiņas 
projektiem – 30%.

Projekta īstenošanas vieta: Jūrmala, Engures novada Engures un Lapmežciema pagasts.
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var 
iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un iesniegt 
projektu iesniegumus papīra dokumenta formā:

BDR „Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu iela 4, Tukums,  
319. kabinets. 

Kontaktpersona: Ilze Turka, tālr. 29528441;  
e-pasta adrese ilze.turka@plj.lv

Pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama: www.plj.lv, www.lad.gov.lv
 

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta 
veidā, saskaņā Elektronisko dokumentu likumu sūtot uz e-pasta adresi lad@lad.gov.lv
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PAzIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
zEMESgABALAM RĪgAS IELĀ 41 PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 

LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITūCIJU ATzINUMU 
IzSKATĪŠANAS SANĀKSMI

Jūrmalas pilsētas dome 2016. gada 20. oktobrī pieņēma lēmumu 
Nr. 524 „Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 
Publiskā apspriešana norisinājās no 2016. gada 7. novembra līdz 

2016. gada 5. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 
2016. gada 23. novembrī plkst. 16.00 

„Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 
30. kabinetā (2. stāvā). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punktu 
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2017. gada 27. janvārī plkst. 11.00 „Zemes nama” 

ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30. kabinetā notiks detālplānojuma zemesgabalam 
Rīgas ielā 41, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju 

atzinumu izskatīšanas sanāksme.

LATVIJAS REPUBLIKA
JūRMALAS PILSēTAS DOME

LēMUMS Nr. 570

Jūrmalā, 2016. gada 25. novembrī                                                             (protokols Nr. 18, 20. punkts)

PAR JūRMALAS SPORTA SERVISA CENTRA 
(SPORTA NAMA „TAURENĪTIS”) MAKSAS PAKALPOJUMIEM

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu,  Jūrmalas pilsētas 
domes 2016.  gada 8.  jūnija nolikuma Nr.  26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 
28.3.  punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.  gada 
8. novembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-27/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas nr. 90010478153, apsaimniekotā Sporta 
nama „Taurenītis” (adrese: Kļavu iela 29/31, Jūrmala) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā 
ar šā lēmuma pielikumu. 
2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 
5. panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.
3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu 
kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.
4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem 
maksas pakalpojumu izcenojumiem.
5. No šā lēmuma pielikuma noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, 
uzrādot apliecinošu dokumentu.
6. No šā lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:
6.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;
6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz 
iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.
7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai 
nodrošināt šā lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā  izdevumā.
8. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija 
lēmums Nr. 227 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Sporta nama „Taurenītis”) maksas 
pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs G. Truksnis

Pielikums  
SPORTA NAMA „TAURENĪTIS” 
MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI

Nosaukums Mērv. Maksa (EUR) bez PVN Maksa (EUR) ar PVN
1. Noma
1.1.      Sporta zāles noma (723,2 m2) **
1.1.1. Darba dienās un brīvdienās 60 min. 19,83 24,00
1.1.2. Latvijas un starptautiskas mēroga sacensības 60 min. 23,97 29,00
1.2. Aerobikas zāles noma (119,9 m2) 60 min. 9,09 11,00
1.3. Aerobikas zāles noma (40,2 m2) 60 min. 4,54 5,50
1.4. Kafejnīcas telpu noma (59,8 m2) 60 min. 9,50 11,50
1.5.       Ģērbtuves noma 
1.5.1. Ģērbtuves noma 1. stāvā (21,40 m2) 60 min. 0,83 1,00
1.5.2. Ģērbtuves noma 2. stāvā (20,70 m2) 60 min. 0,83 1,00
1.6. Tablo izmantošana 60 min. 3,31 4,00
1.7. Saunas komplekss 60 min. 8,26 10,00
1.8. Vispārēja telpas noma 1 m2 60 min 1,65 2,00
1.9. Vispārēja telpas noma 1 m2 1 mēnesis 8,26 10,00
2.  Reklāmas izvietošana
2.1. Reklāmas izvietošana 1m2/mēnesī 4,13 5,00

** Sabiedriskā labuma statusa organizācijas, kuru pārstāvji piedalās 
Latvijas čempionāta sporta sacensībās, – atlaide 20 %

PIEEJAMS LĪDzfINANSēJUMS 
KULTūRAS PIEMINEKĻU 

SAgLABĀŠANAI

Jūrmalas pilsētas dome izsludina konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pie-
minekļu saglabāšanai. Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 17. marts. Dokumentācijas iesniegšana 

Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75. Plašāka informācija, zvanot uz tālruni 29125789.
Ar saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu 

kultūras pieminekļu saglabāšanai” un Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfi-
nansējuma piešķiršanas konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.jūrmala.lv, sadaļā „Pašvaldība” – „Pakalpojumi” – „Pašvaldības atbalsts” – 
„Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”.

JŪRMALAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „SAULĪTE”
AICINA DARBĀ

• pirmsskolas izglītības skolotāju
grupās ar latviešu mācību valodu.

Algas likme 680 eiro mēnesī, 1 likme 40 darba stundas nedēļā.

Amata prasības, galvenos amata pienākumus un sīkāku informāciju skatīt Jūrmalas pilsētas tīmekļa 
vietnē www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Vakances”. 

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 28. februārim sūtīt uz e-pasta adresi piisaulite@edu.jurmala.lv. 
Tālrunis uzziņām  67752522, 29488831.

JŪRMALAS DOME AICINA DARBĀ

• grāmatvedi Centralizētajā grāmatvedībā;
• vecāko referentu Attīstības pārvaldē.

Amata prasības, galvenos amata pienākumus un sīkāku informāciju skatīt Jūrmalas pilsētas tīmekļa 
vietnē www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība” – „Vakances”. 

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 28. februārim sūtīt uz e-pasta adresi piisaulite@edu.jurmala.lv. 
Tālrunis uzziņām 67093921.

2016. gada 29. decembrī stājies spēkā likums „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, 
kas veic grozījumus dabas resursu nodokļa likmēs par atkritumu apglabāšanu.

Līdz ar to no 2017. gada 1. janvāra palielinājusies dabas resursu nodokļa likme. 
Līdz 2017. gada 1.  janvārim likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu bija  
12 EUR par tonnu, no 2017. gada 1. janvāra – 25 EUR par tonnu. Dabas resursu 
nodokļa likme palielinājusies divas reizes, tādējādi palielinot arī kopējās atkritu-

mu apglabāšanas izmaksas. 
Ņemot vērā izmaiņas dabas resurusu nodokļa likmē, sadzīves atkritumu apsaimnieko-
tājs Jūrmalas pilsētā – personu apvienība, kuru veido SIA „Jūrmalas namsaimnieks” un 
UAB „VSA Vilnius”, – ir veicis sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķinu.  
No 2017. gada 1. janvāra maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir  
8,24 eiro (bez PVN).

Konteinera tilpums Maksa par 1 izvešanu 
(eiro, ieskaitot PVN) līdz 31.12.2016.

Maksa par 1 izvešanu  
(eiro, ieskaitot PVN) no 01.01.2017.

120 litru 0,98 1,20
240 litru 1,96 2,40
660 litru 5,40 6,58
770 litru 6,29 7,67
1100 litru 8,99 10,96

Grozījumos Dabas resursu nodokļa likumā noteikta dabas resursu nodokļa likmju maiņa 
katru gadu, sākot no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017. gada 1. janvāra

 
Atkitumu veids 

 
Mēr- 

vienība

Likme laikposmā 
no 01.01.2017. līdz 
31.12.2017. (eiro)

Likme laikposmā 
no 01.01.2018. līdz 
31.12.2018. (eiro)

Likme laikposmā 
no 01.01.2019. līdz 
31.12.2019. (eiro)

Likme laikposmā 
no 01.01.2020. līdz 
31.12.2020. (eiro)

Sadzīves atkritumi un 
ražošanas atkritumi, 
kas nav uzskatāmi par 
bīstamiem atkritumiem 
atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par aktritumu 
klasifikatoru un īpašībām, 
kuras padara atkritumus 
bīstamus.

 
 
 
 

Tonna 
 
 
 

 
 
 
 

25,00 
 
 
 

 
 
 
 

35,00 
 
 
 

 
 
 
 

45,00 
 
 
 

 
 
 
 

55,00 
 
 
 

Atgādinām, ka ietaupīt iespējams, šķirojot atkritumus, jo šķirotie atkritumi netiek aplikti 
ar nodokli!

PILSēTSAIMNIECĪBAS UN 
LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA

No 1. janvāra paaugstināts 
dabas resursu nodoklis
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Jūra kūp!
Janvāra sākumā daudzus portālus pārpludināja 
ziņas par jūras kūpēšanu. Daudzi fotogrāfi 
steidzās iemūžināt šos retos mirkļus.
Eksperti skaidro, ka jūras kūpēšana ir dabas 
parādība, kas rodas situācijā, kad ir liela starpība 
starp ūdens temperatūru un virs tā esošās gaisa 
masas temperatūru. Ūdenim iztvaikojot, tvaiks 
aukstajā gaisā strauji kondensējas, veidojot miglu 
un zemos mākoņus. Arī mūsu fotogrāfam Ivaram 
Ķezberam izdevās iemūžināt gan fantastiskus 
jūras kūpēšanas skatus, gan vēja sanestus sniega 
un smilšu rakstus pludmalē.

Kur brīnumi satiekas
Decembrī pie Kauguru kultūras nama notika svētku pasākums ģimenēm ar bērniem „Lai brīnumi satiekas”. Pasākumā uzstājās bērnu radošie 
kolektīvi, radošās darbnīcās tika veidoti eglītes dekori un puzuri, bērnus priecēja teātra uzvedums, tika iets rotaļās un varēja vērot, kā top 
ledus skulptūras.

Ar orķestri un salūtu
Ar Jaungada orķestri, apsveikumiem, šampanieti un svētku salūtu daudzi jo daudzi 
jūrmalnieki jauno gadu sagaidīja Kauguros, kur kultūras nama pagalmā orķestris 
spēlēja līdz pat diviem naktī.

Veco gadu aizvada uz Majoru laukuma ledus
30. decembrī Jūrmalas Sporta servisa centrs Majoru sporta laukumā 
rīkoja vecā gada aizvadīšanas pasākumu sportiskā garā. 
Pasākumu apmeklēja gan pieaugušie, gan mazie jūrmalnieki, 
klātienē vērojot Jūrmalas Sporta skolas daiļslidotāju 
paraugdemonstrējumus, kā arī hokeja draudzības spēli starp 
Jūrmalas Sporta skolas hokejistiem un hokeja klubu „Prizma”. 
Sadraudzības spēlē uzvarēja draudzība!
Hokeja spēlē piedalījās Oļegs Sorokins, Koba Jass, Juris Upītis, 
Vladimirs Mamonovs un citi pazīstami hokejisti. Pēc spēles 
pasākuma apmeklētāji varēja demonstrēt arī savas slidotprasmes, 
balvās saņemot saldumus no Ziemassvētku vecīša un Sniegbaltītes. 
Ieeja pasākumā bija par ziedojumiem vai mīksto rotaļlietu. 
Labdarības akcijā saņemtie ziedojumi tiks nodoti Jūrmalas 
bērnunamam „Sprīdītis”.

Jaungada diena
Kad ar svētku cienastiem un dāvanām bija aizvadīts vecais gads, 
jaunā gada pirmajā dienā jūrmalnieku ģimenes kopā ar bērniem 
devās uz Dzintaru mežaparku, kur notika lustīgs jampadracis 
latviešu tradīcijās. Pasākuma apmeklētāji mācījās latviešu 
tradicionālās rotaļas, vēroja folkloras ansambļa priekšnesumus, lēja 
laimes jaunajam gadam un piedalījās radošās darbnīcās un dažādās 
atrakcijās.

Lai gaišāks svētku laiks
Lai darītu gaišāku gada tumšāko mēnesi, Dubultu bērnu bibliotēkā 
norisinājās labdarības akcija „No manas mazās sirds”. Mazie lasītāji 
radošajās darbnīcās izgatavoja Ziemassvētku apsveikumus, lai 
padarītu svētku laiku gaišāku Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes 
„Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” 
iemītniekiem. Tapa vairāk nekā 150 apsveikumu, kurus 21. decembrī 
sākumskolas „Taurenītis” ekoskolas pārstāvji sadarbībā ar Dubultu 
bērnu bibliotēku nodeva centra iemītniekiem, kuri tika iepriecināti 
ar skaistu Ziemassvētku dziesmu, sirds siltumu, pašu ceptām 
piparkūkām un radoši veidotajiem apsveikumiem.
Paldies visiem, kas piedalījās akcijā!

Svētku gaismas
Jūrmalas pilsēta svētku rotā. 
Par gaismas dekoriem pilsētas 
ielās, uz tiltiem un svētku 
eglēs gādāja pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA „Jūrmalas 
gaisma”, bet privātmāju 
iedzīvotāji, bērnudārzi un 
skolas, kā arī iestādes un 
uzņēmumi bija izgaismojuši 
savas mājas, pagalmus un 
skatlogus, radot svētku 
noskaņu gan sev pašiem, gan 
garāmgājējiem.


