
Jūrmala – ģimenēm 
draudzīga pašvaldība





Mūsu pilsēta – labākā vieta,

kur bērniem augt un attīstīties

 Daudzveidīgas iespējas papildu izglītībai:

profesionālā un interešu izglītība

 Attīstīta infrastruktūra izglītības, kultūras,

sporta iespēju atbalstam un atpūtai

 Plašs sociālais atbalsts un pabalsti ģimenēm

ar bērniem; veselības veicināšana



«Mazulim draudzīga slimnīca»



Pabalsti ģimenēm, piedzimstot 

bērnam

Pabalsts jaundzimušajiem – 285 EUR vai 72,00 bērnam

Saņēmuši 527 bērni ( izmaksāts 145935 EUR)

No 2019. gada pabalstu plānots palielināt līdz 500,00 eiro 

katram jaundzimušajam



Topošajām un jaunajām māmiņām
pamatojoties uz pašvaldībā apstiprinātiem saistošiem noteikumiem

• veselību veicinošs pasākumu komplekss 
topošajām māmiņām:
Ilgst 60 darba dienas, tiek 
pielāgots ērtākais laiks
16 nodarbības baseinā
Divas individuālas 
nodarbības fizioterapeita 
vadībā
24 ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības fizioterapeita 
vadībā 
16 jogas nodarbības

2018.gadā nodrošina:



Veselīga vide.
Jaunajām māmiņām ratu pastaigas laikā 
vingrošana kopā ar fizioterapeitu



Mājoklis. NĪN atlaide

 90% NĪN atlaide par zemi 

deklarētiem iedzīvotājiem (LR pilsonis, nepilsonis, 

ES pilsonis)

 20 nodokļu maksātāju kategorijas 

NĪN atlaidēm (25% – 70%)

 50% NĪN atlaide par ēkām 

ģimenēs ar īpašām vajadzībām (1.pak.radinieki)

 90% NĪN atlaide par ēkām daudzbērnu ģimenēm 

 90% NĪN par ēkām – apgādnieka zaudējums

 50% NĪN par ēkām – aizbildņu ģimenēm





Sabiedriskais transports

Bērni bāreņi, bez vecāku gādības – 100% atlaide
Pirmskolas vecuma bērni – 100% atlaide
Skolēni – 100% atlaide
Skolēni, ekspreša maršrutā – 35% atlaide
Persona darbaspējas vecumā no 15 gadiem – 100% atlaide



Sabiedriskais transports



Skolēnu autobuss

• Lai palielinātu bērnu 
drošību ceļā uz izglītības 
iestādēm

• Četri maršruti, 3 autobusi

• 1. sept.–15. nov. pārvadāti 
8205 skolēni. Vidēji 180 
skolēnu dienā

• Pašvaldības līguma 
saistības aptuveni 8500 
EUR mēnesī



Palīdzība audžuģimenēm

• Kurām iedzīvotāju kategorijām ir tiesības saņemt palīdzību?

 Ģimene, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss, kurā 

ar Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, un ar kuru ir 

noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.

 Tiesības saņemt atlīdzību ir audžuģimenei, kura savu dzīvesvietu ir 

deklarējusi Jūrmalas pilsētā  

• Pabalsta apmērs

 Pabalsts bērna uzturam tiek izmaksāts katru mēnesi par katru audžuģimenes 

aprūpē esošu bērnu, un tā apmērs ir 75% (322,50 EUR)  apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas

 Apģērba un mīkstā inventāra iegādei -150 EUR; pabalstu piešķir un izmaksā, 

ievietojot bērnu audžuģimenē, un turpmāk tas tiek piešķirts un izmaksāts reizi 

6 mēnešos par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu

• Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu par katru audžuģimenē 

ievietotu bērnu – 114 EUR mēnesī 

Piešķirts 4 audžuģimenēm (5 bērni audžuģimenēs)



Izglītība



30 izglītības iestādes 

6483 izglītojamie



Ēdināšanas maksas atvieglojums 100%

Ēdināšanas pakalpojuma organizēšana

 Pirmskolas izglītojamie jaunākās grupas (1,5–2,5 gadus veci) uz vietas grupiņās

 Pirmsskolas izglītojamie vecākās grupās (3 gadi un vairāk) gan grupiņās, gan 

iestādes ēdamzālē

 1.–12. klase iestādes ēdamzālē pie servētiem galdiem

 Ja izglītojamajam ir ārsta apstiprināta diagnoze (celiakija, cukura diabēts, 

pārtikas alerģija vai nepanesība), kuras dēļ nepieciešama uztura korekcija, 

izglītojamajam tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana saskaņā ar ārstniecības 

personas rakstiskiem norādījumiem

Vasaras un sporta nometnes, sporta sacensības

 Ēdināšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā saņem visi pašvaldības 

organizēto bērnu vasaras un sporta nometņu dalībnieki

 Ēdināšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā saņem sporta sacensību 

dalībnieki, ja sacensības notiek citā pašvaldībā Latvijas teritorijā 

 Ēdināšanas maksas apmērs ir 3,50 – 7,00 eiro



Pabalsti ģimenēm izglītības 
ieguves atbalstam

Pabalsts, 1. klasi uzsākot, – 50,00 eiro bērnam

Saņēmuši 365 bērni (izmaksāts 18 250 eiro)

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm līdz 50 eiro katram 
bērnam

Saņēmušas 30 ģimenes, 50 bērni (izmaksāts 2770 eiro)

Pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu 
ģimenēm katram bērnam līdz 50 eiro

Saņēmuši 325 bērni (izmaksāts 13 015 eiro)



Interešu izglītība – 279 programmas



Nometnes bērniem un jauniešiem



208 skolēni – naudas balvas par 

sasniegumiem



Kultūra



21 kultūras iestāde un pasākuma vietas



23 radošie kolektīvi, 450 dalībnieku



Interaktīvas izstādes – Bērns kūrortā 



750 kultūras pasākumi gadā 



Ģimeni vienojoši kultūras 
pasākumi
• Katrā iestādē/norises vietā visa gada garumā notiek dažādi pasākumi, 

t.sk. ģimenēm, piemēram, “Nakts ekspedīcija ģimenei “Nestāsti 
pasaciņas”, Jaungada pasākums latviešu tradīcijās “Jampadracis”, 
koncertu cikli pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem Dzintaru 
koncertzālē, Jūrmalas pilsētas muzeja ekspozīcija “Bērns kūrortā”, 
Jūrmalas leļļu teātra izrādes, Bērnu vasara Mellužos, Lielā diena Jūrmalā, 
Dzejas dienas, radošas darbnīcas un aktivitātes pašvaldības lielākajos 
pasākumos Kūrorta svētkos un Kauguru svētkos



Pabalsts kultūras pasākumu 
apmeklēšanai

Pabalsts kultūras pasākumu apmeklēšanai 
daudzbērnu ģimenēm – katram ģimenes loceklim līdz 
20 eiro gadā

Saņēmušas 81 ģimene,  298 bērni (izmaksāts 8826 eiro)



Gaismas parks



Sports



Vieta aktīvai atpūtai visām 
paaudzēm



560 pašvaldības sporta pasākumi gadā 



Bezmaksas dalība bērniem



Aktīvā atpūta



Aktīva atpūta dabā 
68 rotaļu laukumi peldvietās, parkos, daudzdzīvokļu namu pagalmos



Aktīva atpūta gan bērniem, gan 
pieaugušajiem 



Aktīvā atpūta – ziema



Aktīvā atpūta – ziema 2018./2019

Šogad ir plānots atvērt mākslīgā ledus slidotavu Kauguros, kura darbosies 

no 15.12.2018 līdz 15.03.2019.

Slidotavas apmeklējums ar savām slidām būs visiem bez maksas, bet 

Jūrmalas Iedzīvotāja kartes un Skolēna apliecības īpašniekiem arī slidu un 

cita slidošanas inventāra noma būs par brīvu



Pateicamies par 
uzmanību!
Jautājumi?


