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TERMINU SKAIDROJUMI UN IZMANTOTIE 
SAĪSINĀJUMI 

 
 

Augstu sasniegumu sports  – sports starptautisko sacensību līmenī – dalība oficiālās 
starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta 
federācijas sacensību kalendārā (pasaules un Eiropas čempionāti, Pasaules kausi, 
olimpiskās spēles u.tml.), ieskaitot treniņu procesu, lai tām sagatavotos.   

Bērnu un jauniešu sports – bērni (personas vecumā no 0-12 gadiem) un jaunieši 
(personas vecumā no 13-25 gadiem), kas nodarbojas ar sportu. 

Interešu izgl ītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana 
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.  

Jūrmalas Sporta servisa centrs – pašvaldības iestāde, kas plāno, īsteno un nodrošina 
pašvaldības politiku sporta jomā, veicina sporta un veselīga dzīvesveida attīstību 
pašvaldībā, nodrošina pašvaldības sporta objektu racionālu izmantošanu, t.i., materiāli 
tehnisko aprīkojumu, sporta objektu darbu, kā arī to labiekārtošanu un attīstību. 

Jūrmalas Sporta skola – profesionāla sporta ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno bērnu 
un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas sportā, kā arī vada 
sporta metodisko darbu vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. 

Plāns  – vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka sporta un aktīvās 
atpūtas jomas attīstību turpmākajiem septiņiem gadiem Jūrmalas pilsētā. 

Profesion ālās ievirzes izgl ītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī 
vērtību orientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai 
vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei 
izraudzītajā virzienā.  

Priorit ārie sporta veidi – sporta veidi (futbols, volejbols, pludmales volejbols, handbols 
un basketbols), kuriem ir paredzēts lielāks atbalsts, ņemot vērā pieejamo infrastruktūru, 
pieprasījumu, sasniegumus un popularitāti, kā arī pilsētas tradīcijas. 

Rakstur īgi un noz īmīgi sporta pas ākumi – sporta pasākumi, kas pašvaldībā ir 
norisinājušies vismaz trīs gadus. 

Rekreācija  – cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana. 

Reitterapija  – ārstnieciskā vingrošana, izmantojot jāšanu uz zirga, lai ārstētu kādu 
iedzimtu vai iegūtu traumu vai slimību. 

Sporta b āze — speciāla sportam būvēta vai piemērota būve vai tās daļa, kā arī vide un 
infrastruktūra (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.).  

Sporta darbinieks  — fiziskā persona, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, 
tiesneša, metodisko, organizatorisko vai cita veida darbu.  

Sporta izgl ītības programma  — profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vai 
interešu izglītības programma, kurā ietverts noteikts sporta izglītības saturs.  

Sporta organiz ācija  – organizācija, kas tiek dibināta veselīgas atpūtas organizēšanai, 
fizisko un morālo iespēju paaugstināšanai, augstu sporta rezultātu sasniegšanai.  
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Sporta sacens ības  — pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises 
noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem.   

Sporta treni ņš (nodarb ība) — process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, 
saglabāšanai un pilnveidošanai sportā.  

Sportists  — fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās.   

Sports cilv ēkiem ar invalidit āti  – pielāgotas fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti, 
kas sekmē šo cilvēku pārliecību par savām spējām un ir viens no sociālās rehabilitācijas 
līdzekļiem.  

Tehniskie darbi  – sporta infrastruktūras, t.i., laukumu profilakse, sagatavošana 
pasākumiem un sacensībām, kā arī ziemas un vasaras sezonām un citi darbi. 

 

BK Basketbola klubs 

CEV Eiropas Volejbola konfederācija (Confédération Européenne de 
Volleyball) 

EK Eiropas Komisija 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

FIBA Starptautiskā basketbola federācija (International Basketball 
Federation) 

FK Futbola klubs 

IABL Starptautiskā Amatieru basketbola līga (International Amatheur 
Basketball League) 

IIHF Starptautiskā Ledus hokeja federācija (Internetaiona Hockey 
Federation) 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

LED Gaismas diode (angļu: light emitting diode) 

LFF Latvijas Futbola federācija 

LJBL Latvijas Jaunatnes basketbola līga 

LOK Latvijas Olimpiskā komiteja 

MK 
noteikumi Ministru kabineta noteikumi 

MTB Kalnu riteņbraukšana (angļu: Mountain biking) 

NRC Nacionālais rehabilitācijas centrs 

UEFA Eiropas Futbola asociācija (Union of European Football 
Associations) 

VVSAC Veselības Veicināšanas un sociālās aprūpes centrs 
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IEVADS 
 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība sevi redz kā starptautiski pazīstamu modernu 
piekrastes kūrortu un populārāko kūrortpilsētu Baltijas jūras reģionā.1  Līdzās tādiem 
kūrortam raksturīgiem objektiem kā viesnīcas, sabiedriskās ēdināšanas vietas, 
tirdzniecības vietas, pludmale, izklaides un atpūtas vietas, neatņemama kūrorta 
kompleksa sastāvdaļa ir arī sporta infrastruktūra, jo rekreācija ir atpūtas veids, kas 
apvieno atpūtu ar veselības uzlabošanas iespējām, kā arī sporta aktivitātēm.  

Jūrmalas pilsētas ģeogrāfiskais novietojums ir būtiska priekšrocība, tāpēc pilsētai ir 
savs redzējums, kā kļūt par nacionāla un starptautiska mēroga sporta centru. Šobrīd 
Jūrmalas pilsētā pieejamas daudzveidīgas sporta iespējas un veselību veicinošas 
aktivitātes ar lielu sabiedrības iesaisti un atbalstu, tāpēc sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūra tiek attīstīta un paplašināta ilgtermiņa skatījumā. 

Eiropas Sporta pilsētu asociācija 2017.gadā Jūrmalas pilsētu apbalvoja ar titulu 
“Eiropas Sporta pilsēta 2017”. Asociācija augsti novērtēja Jūrmalas plašo sporta 
pasākumu piedāvājumu un augsto sabiedrības iesaisti daudzveidīgās sporta aktivitātēs, 
kā arī pašvaldības paveikto veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanā. Būtiski kritēriji 
bija ne vien pilsētā esošā sporta infrastruktūra un organizētās sporta sacensības, bet arī 
sabiedrības iesaistīšana dažāda veida sporta un veselību veicinošās aktivitātēs. Svarīgs 
rādītājs ir aktīvi sportojošās iedzīvotāju daļas pieaugums Jūrmalas pilsētā. 

Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas veicināšanas un ilgtermiņa attīstības 
ietvaros ir izstrādāts Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020.-
2026.gadam (turpmāk – Plāns). Tas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, 
kas nosaka sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību Jūrmalas pilsētā. 

Plāna rīcības virzieni un uzdevumi ir definēti, balstoties uz pašreizējās situācijas 
analīzi, kā arī ievērojot Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam 
noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus.  

Plāna izstrādē ir ņemti vērā starptautiskā, īpaši – Eiropas Savienības, nacionālā un 
pilsētas līmenī pieņemtajos normatīvajos aktos un izstrādātajos attīstības plānošanas 
dokumentos iekļautie nosacījumi. 
  

                                                                    
1 Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam. 
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Plāns sast āv no div ām da ļām: 

1. “Esošās situācijas raksturojums un analīze” – Jūrmalas pilsētā esošās sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūras un pasākumu izvērtējums, tās pārvaldība un 
finansēšana, kā arī Jūrmalas prioritāro sporta veidu raksturojums. Izstrādātas 
SVID analīzes esošās situācijas labākai izvērtēšanai un turpmākai attīstībai;  

2. “Stratēģiskā daļa” – definēta Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas jomas 
vīzija, noteiktas prioritātes, uzdevumi un rīcības plāns periodam 2020.- 2026.gads. 

 
Plāna uzdevumi: 

� veikt sporta un aktīvās atpūtas esošās situācijas novērtējumu un tās attīstības 
tendences; 

� identificēt problēmas un draudus, lai noteiktu iespējas izaugsmei;  
� noteikt Jūrmalas pilsētas prioritāros sporta veidus un tiem nepieciešamo 

infrastruktūru; 
� definēt vīziju, mērķus un uzdevumus sporta politikas mērķu sasniegšanai un 

problēmu atrisināšanai; 
� izstrādāt rīcību plānu, nosakot uzdevumus un sadalot atbildību un pienākumus 

starp Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm.   
 

Plāns ir izstr ādāts ar m ērķi sekm ēt sporta un akt īvās atpūtas konkur ētspēju 
nacion ālā un starptautisk ā mērogā. 
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I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN 
ANALĪZE 

 

1. Sporta un akt īvās atpūtas nozares ietekm ējošie pl ānošanas 
dokumenti un normat īvie akti 
Plānošanas dokumentos aizvien vairāk uzmanības tiek pievērsts tam, ka jāmainās 

sporta nodarbību mērķim un nozīmei – uzsvars no fiziski izmērāmiem normatīviem un 
sacensībām ir pārnests uz sportu kā aktīva un veselīga dzīvesveida ieradumu 
veicināšanu. 

1.1. Nacion ālais l īmenis 
Galvenais sporta nozari reglamentējošais tiesību akts Latvijā ir Sporta likums 

(pieņemts 2002.gada 24.oktobrī), kurš nosaka sporta organizēšanas un attīstības 
vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju 
savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā un sporta finansēšanas 
pamatus. 

Citi sporta nozari reglament ējošie normat īvie akti Latvij ā: 

 
� likums “Par pašvaldībām” 
� Sporta likums (pieņemts 2002.gada 24.oktobrī); 
� Likums „Par nacionālās sporta bāzes statusu” (pieņemts 2009.gada 19.martā); 
� Izglītības likums (pieņemts 1998.gada 29.oktobrī); 
� Profesionālās izglītības likums (pieņemts 1999.gada 10.jūnijā); 
� Augstskolu likums (pieņemts 1995.gada 2.novembrī);  
� likums „Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā” (pieņemts 2006.gada 

23.februārī); 
� likums „Par Eiropas padomes Antidopinga konvenciju Nr.135” (pieņemts 

1996.gada 17.decembrī); 
� likums „Par Antidopinga konvencijas papildprotokolu” (pieņemts 2003.gada 

16.oktobrī); 
� likums „Par Eiropas konvenciju par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību 

sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā” (pieņemts 2003.gada 
16.oktobrī); 

� likums „Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) 
statūtiem”’(pieņemts 2008.gada 18.decembrī); 

� likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 
(pieņemts 2001.gada 20.jūnijā); 

� Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums (pieņemts 2005.gada 
16.jūnijā); 

� Ieroču aprites likums (pieņemts 2019.gada 14.martā); 
� MK 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 
programmu paraugiem”; 
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� MK 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 
izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu 
paraugiem”; 

� MK 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.76 „Noteikumi par sporta bāzu reģistrā 
iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību”; 

� MK 2009.gada 12.maija noteikumi Nr.422 „Noteikumi par kārtību, kādā norāda 
informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās 
informācijas saturu”; 

� MK 2017.gada 29.augusta noteikumi Nr.508 „Kārtība, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”. 

Galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā ir Latvijas 
Nacion ālais att īst ības pl āns 2014.-2020.gadam , kas apstiprināts LR Saeimā 
2012.gada 20.decembrī. Plāna viens no rīcības virzieniem – “Vesels un darbspējīgs 
cilvēks”, vērsts uz aktīva dzīvesveida, veselīga uztura, fizisko aktivitāšu (tai skaitā tautas 
sporta), reproduktīvās veselības un traumatisma novēršanas popularizēšanu un 
mērķtiecīgu pasākumu realizāciju. 

Latvijas sporta stratēģiskā plānošana balstās uz Sporta politikas 
pamatnost ādnēm 2014.-2020.gadam  (apstiprinātas ar MK 2013.gada 18.decembra 
rīkojumu Nr.666) (turpmāk – Pamatnostādnes). Pamatnostādnes ir politikas plānošanas 
dokuments, kurā ietverti valdības politikas galvenie principi, attīstības mērķi un prioritātes 
sporta jomā.  

Pamatnostādnēs noteikts sporta politikas vadmotīvs: Sports – dzīves kvalitātei, tieši 
tāpēc viens no mērķiem ir veselīga un aktīva dzīvesveida paraduma nostiprināšana 
sabiedrībā kopumā. Lai to panāktu, tiks veicināta iedzīvotāju (it īpaši bērnu un jauniešu) 
fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības saglabāšanā 
un nostiprināšanā, kā arī sekmēta sporta infrastruktūras pieejamība, attīstība un 
nodrošināta ilgtspējīgas sporta finansēšanas sistēmas izveide.  

Pamatnost ādņu ietvaros tiek izdal ītas četras sporta politikas m ērķa grupas: 
1. Bērnu un jauniešu sports; 
2. Sports visiem, tai skaitā veterānu sports, studentu sports; 
3. Augstu sasniegumu sports; 
4. Pielāgotais sports. 

Pamatnost ādnēs defin ētie apakšm ērķi ir v ērsti uz: 
� iedzīvotāju (it īpaši bērnu un jauniešu) fiziskās aktivitātes veicināšanu; 
� sportistu sagatavošanas un sacensību sistēmas attīstības sekmēšanu; 
� bērnu un jauniešu ar paaugstinātu fizisko slodzi, augstu sasniegumu sportistu un 

sportistu ar invaliditāti veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības 
uzlabošanu; 

� sporta infrastruktūras pieejamības un attīstības sekmēšanu; 
� ilgtspējīgas sporta finansēšanas sistēmas izveides nodrošināšanu. 
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1.2. Pašvald ības l īmenis 
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā sporta politiku regulē saistošie noteikumi, Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības domes iekšējie noteikumi, pašvaldības domes lēmumi un nolikumi. 
Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu, kas skar sporta un aktīvās atpūtas 
jomu (1.attēlā). 

 
Jūrmalas pils ētas att īst ības pl ānošanas dokumentu hierarhija 

1.attēls 

 
Jūrmalas pilsētas ilgtermiņa attīstības redzējums noteikts Jūrmalas pils ētas 

att īst ības strat ēģijā 2010.-2030.gadam . Attiecībā uz sporta un aktīvās atpūtas jomu 
attīstības stratēģijā ietverti šādi pasākumi: 

� sporta objektu attīstība dažādās pilsētas daļās un sporta infrastruktūras 
uzlabošana izglītības iestādēs un pie tām; 

� sporta centra izveide pludmales sporta veidiem un ziemas sporta veidu attīstīšana 
pludmalē; 

� veselīga dzīvesveida popularizēšana pilsētā, nodrošinot sporta objektu kvalitāti un 
pieejamību atbilstoši jūrmalnieku spējām un interesēm. 

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam nosaka tr īs galven ās 
att īst ības jomas vid ējam termi ņam – kūrorta attīstība, iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
celšana un kvalitatīvas infrastruktūras attīstība. Jomas savā starpā ir cieši saistītas un 
nav nodalāmas. 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam

Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

•Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam

•Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam

•Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2022.gadam

•Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018.-2020.gadam

•Futbola stratēģiskais attīstības plāns Jūrmalā 2019.-2022.gadam

•Tematiskais plānojums “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”



 
9 

Atbilstoši minētajām attīstības jomām izvirzīti trīs vidēja termiņa attīstības mērķi, kas 
sasaistīti ar sporta un aktīvās atpūtas attīstību: 

1. Kūrorts un tikšan ās vieta 

Vidēja termiņa mērķa “Kūrorts un tikšanās vieta” prioritāte P.1.6. “Aktīvā un dabas 
tūrisma attīstība” ietver rīcības virzienu R1.6.3. “Sporta pasākumu un pakalpojumu 
attīstība”, kas ietver aktivitāti Nr.41 “Sporta infrastruktūras un pasākumu un pakalpojumu 
attīstība”, paredzot sporta infrastruktūras atjaunošanu un attīstību, daudzveidīgu sporta 
pasākumu piedāvājumu, Eiropas sporta pilsētas titula iegūšanu, kā arī līdzfinansējuma 
piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai. 

2. Komun ālā un transporta infrastrukt ūra 

Vidēja termiņa mērķa “Komunālā un transporta infrastruktūra” prioritāte P2.1. “Ceļu 
un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, 
veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” ietver rīcības virzienu R2.1.2. “Velotransporta 
infrastruktūras attīstība”, kam pakārtotas aktivitātes Nr.66 “Velomaršrutu EuroVelo 10  un 
EuroVelo 13 infrastruktūras attīstība” un Nr.67 “Veloceliņu tīkla attīstība”. 

3. Soci ālā infrastrukt ūra 

Vidēja termiņa mērķis “Sociālā infrastruktūra” ir vērsts uz Jūrmalas pilsētas 
iedzīvotājiem, attīstot Jūrmalas pilsētu kā ģimenei draudzīgu dzīves vietu, kur attīstīta arī 
daudzveidīga sporta vide. Prioritāte P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” ietver 
rīcības virzienus R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” un R3.2.4. 
“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi”, kas ietver rīcības, lai uzlabotu 
izglītības iestāžu mācību vidi, veicinātu starptautiskās sadarbības attīstību, kā arī 
nodrošinātu brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā un valsts mēroga sacensību 
organizēšanu Jūrmalas Sporta skolas pārstāvētajos sporta veidos. 

Prioritāte P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” ietver rīcības virzienu R3.3.3. 
“Sporta sektora attīstība” ietver aktivitāti Nr.206 “Publiskās sporta infrastruktūras attīstība” 
un aktivitāti Nr.207 “Valsts vadošo sporta speciālistu piesaiste”, paredzot sporta 
infrastruktūras, tajā skaitā Jūrmalas sporta skolas, attīstību un valsts vadošo sporta 
speciālistu piesaisti, lai veicinātu augstus sasniegumus sportā. 

Savukārt prioritāte P3.6. “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” ietver rīcības 
virzienu R3.6.2. “Veselīga dzīvesveida veicināšana” ar aktivitāti Nr.227 “Veselīga 
dzīvesveida veicināšana”, paredzot pasākumus, kas saistīti ar veselīga dzīvesveida 
veicināšanu. 

Jūrmalai izstrādāti arī vairāki nozaru politikas plānošanas dokumenti, kas paredz 
rīcības arī sporta un aktīvās atpūtas jomā. Viens no tiem ir Vesel ības veicin āšanas 
plāns Jūrmalas pils ētai 2013.-2020.gadam , kura mērķis ir veselību atbalstošas vides 
un infrastruktūras izveidošana un uzturēšana. 

Plāna 2.1.mērķa “Atbalstošas un drošas vides attīstīšana, uzturēšana un 
pilnveidošana” 3.uzdevums ir “Fizisko aktivitāšu veicinošas vides attīstīšana”, kas ietver 
tādus pasākumus kā esošo veloceliņu tīklu uzlabošanu un jaunu velo maršrutu attīstīšanu, 
veicināt dabas taku attīstību pilsētas dabas teritorijās izveidojot tūrisma maršrutus, kuros 
tiktu norādīti pārvaramie attālumi un ieteikumi to veikšanai laika grafikā un ieteikumi to 
realizācijai noteiktām saslimšanas grupām. Savukārt 2.3.2. mērķis ir “Fiziskās aktivitātes 
veicināšana”, kas ietver šādus uzdevumus: 
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� sporta sistēmas, infrastruktūras attīstīšana un pakalpojumu piedāvājuma 
paplašināšana bērnu (skolēnu) fizisko aktivitāšu veicināšanas nolūkos; 

� izglītības pasākumu organizēšana un fizisko aktivitāšu iespēju paplašināšana 
iedzīvotājiem darbaspējīgā vecumā; 

� grūtnieču un jauno māmiņu fizisko aktivitāšu uzlabošana (veicināšana); 
� fiziskās aktivitātes kā sociālās iekļaušanās iespēja; izglītības pasākumi un 

infrastruktūras nodrošināšana fiziskām aktivitātēm pieaugušajiem iedzīvotājiem 
vecumā virs 65 gadiem. 

Minētie uzdevumi ietver tādus pasākumus, kas radītu iespēju bērniem sporta 
infrastruktūru pie izglītības iestādēm izmantot ārpus mācību stundām un ģimenes sporta 
dienu organizēšanu. 

Pašvaldībā tiktu radīta iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm gan brīvā dabā, 
gan telpās (nūjošana, nodarbības ūdenī), kā arī varētu nodrošināt un attīstīt sporta 
pasākumus Jūrmalas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, uzturēt un attīstīt sporta skolu 
tīklu, informēt sabiedrību par fizisko aktivitāšu nozīmi un tml. 

2017.gada 26.oktobrī Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja Tūrisma att īst ības 
rīcības pl ānu 2018.-2020.gadam , lai veicinātu Jūrmalas kā kūrortpilsētas attīstību. 
Plānā iekļautas rīcības arī sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai. Plānā noteikti 
nozīmīgākie tūrisma veidu attīstības virzieni: 

� atpūtas tūrisma un rekreācijas pakalpojumu pilnveide, kur viena no rīcībām ir 
mākslīgā ledus slidotavas izveide un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana 
pilsētas centrā ziemā; 

� veselības un medicīnas tūrisma attīstība, kur viena no rīcībām ir dozētu pastaigu 
maršrutu marķēšana vidē; 

� konferenču (MICE) tūrisma attīstība, kas ietver arī ikgadējas sporta pasākumu 
programmas izveidi, kas orientēta uz Latvijas un ārvalstu tūristiem; 

� izziņas un dabas (aktīvā) tūrisma attīstība, kas paredz dabas taku izveidi un 
popularizēšanu, trenažieru izvietošanu pilsētā, informācijas stendu izveidi aktīvam 
dzīvesveidam, veloceliņu atjaunošanu un velo maršrutu marķēšanu. 

Lai apzinātu esošās un nodrošinātu turpmākās velo satiksmes infrastruktūras 
attīstību, kā arī veicinātu velotransporta, kā videi draudzīga pārvietošanās līdzekļa 
attīstību Jūrmalas pilsētā ir izstrādāts tematiskais plānojums “J ūrmalas velo satiksmes 
att īst ības koncepcija” . Velo satiksmes attīstība ir cieši saistīta ar mūsdienīgas un 
veselību veicinošas pilsētas tēlu, tādēļ tematiskajā plānojumā ir piedāvāts ieteicamais 
velo satiksmes tīkla infrastruktūras labiekārtojuma līmenis visai pilsētai, piedāvājot 
vairākus risinājumus atsevišķām apkaimēm. Plānojums paredz izveidot vienotu 
veloceliņu tīklu, sakārtojot posmus Priedaine–Dubulti, Dubulti–Vaivari, Lielupe–
Buļļuciems, Ķemeri–Jaunķemeri. Veloceliņu tīklu izveide veicinās Jūrmalas pilsētas 
pilnvērtīgāku iekļaušanos starptautiskajos eiro velo EV10 un EV13 maršrutos, kā arī 
piesaistīt velotūristus. 

Rīcības un investīciju projekti, kas saistīti ar profesionālās ievirzes izglītības un 
interešu izglītību sporta jomā, ir ietverti Jūrmalas pils ētas izgl ītības att īst ības 
koncepcij ā 2015.-2020.gadam . Kā piemēri ir minami projekti atbalstam dzīvojamās 
platības nodrošināšanai izglītības jomas darbiniekiem, kā arī izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana.  
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Sporta un aktīvās atpūtas joma tiek skarta arī Jūrmalas pils ētas jaunatnes politikas 
att īst ības pl ānā 2018.-2020.gadam , kur apakšmērķa AM3 “Radīt iespēju ikvienam 
Jūrmalas jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši vecumam, vajadzībām un interesēm” 
uzdevums U3.1. “Pilnveidot infrastruktūru darbam ar jaunatni” ietver 3.1.2. pasākumu, kas 
paredz vismaz trīs brīvpieejas sporta laukumu izveidi vairākās Jūrmalas pilsētas daļās. 
Savukārt uzdevuma U3.2. “Pilnveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, 
izmantojot esošās un radot jaunas” 3.2.6. pasākums paredz organizēt sporta nodarbības 
svaigā gaisā jauniešu auditorijai. 

2019.gada martā Jūrmalas pilsētas dome ir apstiprinājusi Futbola strat ēģisk ās 
att īst ības pl āns Jūrmal ā 2019.-2022.gadam , kur par prioritāti tiek izvirzīta futbola 
attīstība Jūrmalas pilsētā, pilnveidota jau esošā un attīstīta jauna futbola infrastruktūra. 

Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti nodrošina savstarpējo sinerģiju, 
lai tiktu sasniegti stratēģiskie ilgtermiņa mērķi. 
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2. Sporta un akt īvās atpūtas infrastrukt ūra Jūrmalas pils ētā 
Jūrmalas pilsētā pieejamo sporta infrastruktūru, atkarībā no piederības, var iedalīt 

trīs grupās:  

� Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esoši sporta infrastruktūras objekti; 
� Privātā īpašumā esoši sporta infrastruktūras objekti; 
� Valsts īpašumā esoši sporta infrastruktūras objekti. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo sporta infrastruktūru veido Jūrmalas 
Sporta Servisa centra, Jūrmalas Sporta skolas un izglītības iestāžu apsaimniekošanā 
esošie sporta objekti. 1.tabulā apkopota informācija par sporta infrastruktūru Jūrmalas 
pilsētas pašvaldībā esošajiem sporta objektiem un to apsaimniekotājiem. 

Jūrmalas pils ētas sporta objektu infrastrukt ūras  
apsaimniekot āji un apsaimniekojamie objekti  

1.tabula 

Apsaimniekot ājs  Sporta infrastrukt ūras objekts  

Jūrmalas Sporta Servisa centrs 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Sporta halle 
Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka” 
Majoru sporta laukums 
Sporta nams “Taurenītis” 
Jūrmalas pludmales centrs - jūras piekrastes daļa posmā no 
pludmales nogabala Tirgoņu iela Dubultu virzienā līdz 
pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” 640 metru 
garumā 
Lielupes vidusskolas sporta zāle (arī kā Lielupes pamatskola) 
Peldbaseins Rūpniecības ielā 13, Kauguros 

Jūrmalas Sporta skola  Sporta zāle Nometņu ielā 2B, Kauguros 

Izgl ītības iest ādes 

Sporta zāles 
Sporta laukumi 
Baseini 
Futbola laukumi 
Stadioni 

Informācija par sporta infrastruktūras objektiem Jūrmalas pilsētā apkopota 1.attēlā. 
Par prioritāti pašvaldības īpašumā esošo sporta objektu izmantošanai ir noteikta 
pašvaldības izglītības iestāžu izglītības programmu īstenošana.  

 



 
 

 Sporta infrastrukt ūra Jūrmalas pils ētas pašvald ībā 
1.attēls 

 

             
            Pašvald ības sporta infrastrukt ūra 
 
1. Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka”; 
2. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Sporta halle; 
3. Sporta zāle (pie Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas); 
4. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas sporta laukums; 
5. Peldbaseins (pie Jūrmalas pilsētas Mežmalas       
         vidusskolas); 

6. Sporta nams “Taurenītis”; 
7. Jūrmalas pludmales centrs; 
8. Majoru sporta laukums; 

 
           Pašvald ības visp ārējās izgl ītības iest ādes  
 
1. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola; 
2. Jūrmalas Alternatīvā skola; 
3. Sākumskola “Ābelīte”; 
4. Majoru vidusskola; 
5. Sākumskola “Taurenītis”; 
6. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola; 
7. Pumpuru vidusskola; 
8. Vaivaru pamatskola; 
9. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola; 
10. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola; 
11. Jūrmalas Valsts ģimnāzija;  
12. Slokas pamatskola; 
13. Ķemeru pamatskola. 

 
           Valsts sporta infrastrukt ūra 
 
1. Nacionālais Rehabilitācijas Centrs “Vaivari”; 
2. Sociālās integrācijas Valsts aģentūra; 
3. Murjāņu Sporta ģimnāzijas teritoriālā struktūrvienība    
         “Jūrmala” un Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālā   
         struktūrvienība “Specializētā airēšana sporta skola”  

4. Bulduru Dārzkopības vidusskola; 
5. Nacionālais tenisa centrs “Lielupe”; 
6. Priedaines distance airēšanā – Lielupes labā puse  no       
         Varkaļu kanāla līdz autotiltam  

 
           Privātā sporta infrastrukt ūra 
 
1. Priedaines jahtklubs; 
2. Priedaines ūdensslēpošanas bāze 
3. Latvijas Jahtklubs; 
4. Jahtklubs “Concept”; 
5. Jahtklubs “Porto Marine”; 
6. Sporta klubs “Siena”; 
7. Jūrmalas Boksa skola; 
8. Kūrorta Rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri”; 
9. Sanatorija „Jantarnij Bereg”; 
10. Sanatorija “Belorusija”; 
11. Viesnīca “Lielupe”; 
12. Kūrortviesnīca „Baltic Beach Hotel” 
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2.1. Jūrmalas pils ētas sporta un akt īvās atpūtas infrastrukt ūra  
2.1.1. Izgl ītības iest āžu sporta infrastrukt ūra 

Būtisku daļu no sportam pieejamās infrastruktūras veido izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras objekti – sporta zāles un sporta laukumi pie izglītības iestādēm. 2.attēlā 
attēlots Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izvietojums.  

Jūrmalas pils ētas pašvald ības visp ārējās izgl ītības iest āžu izvietojums 
2.attēls  

 

2.tabulā apkopota informācija par 2.attēlā attēloto izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūru atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes sniegtajai 
informācijai un izglītības iestāžu apsekošanas laikā konstatētajam.  

Jūrmalas pils ētas pašvald ības visp ārējās izgl ītības iest āžu sporta infrastrukt ūra 
2.tabula 

2. 
attēlā 

Izgl ītības 
iest āde Sporta z āle Sporta laukums 

1 
Ķemeru 
pamatskola 

Sliktā tehniskā stāvoklī esoša maza 
izmēra sporta zāle (290 m²). 
Sporta zāli izmanto Jūrmalas Sporta 
skola futbola nodaļas izglītojamo 
nodarbībām ziemas mēnešos. 

Nefunkcionējošs sporta laukums ar 
aizaugušu skrejceļu. Laukumā ir 
apgaismojuma prožektori. Laukumu 
izmanto ne tikai Ķemeru pamatskolas 
skolēni, bet arī Ķemeru vietējie iedzīvotāji. 

2 
Slokas 
pamatskola 

Labā tehniskā stāvoklī esoša maza 
izmēra sporta zāle (216 m²). 
Jūrmalas Sporta skolas zāli izmanto 
futbola, vieglatlētikas un mākslas 
vingrošanas programmu izglītojamo 
nodarbību organizēšanai. 

Āra basketbola laukumi. 

3 

Jūrmalas 
pilsētas 
Kauguru 
vidusskola 

Sporta zālē (423 m²) notiek Kauguru 
vidusskolas izglītojamo sporta 
nodarbības un Jūrmalas Sporta 
skolas futbola, vieglatlētikas un 
mākslas vingrošanas programmu 
izglītojamo nodarbības.  

Daļēji apmierinošā stāvoklī esošs sporta 
laukums ar mākslīgo zālāju, ko izmanto 
Kauguru vidusskolas izglītojamo sporta 
nodarbībām un Jūrmalas Sporta skolas 
futbola programmas izglītojamo nodarbību  
un sacensību organizēšanai. Laukumu 
būtu nepieciešams aprīkot ar 
apgaismojumu, kā arī turpināt nodrošināt 
regulāru laukuma seguma uzturēšanu. 

4 
Jūrmalas 
Valsts 
ģimnāzija 

Sporta nodarbībām izmanto 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta 
halli 

Daļēji apmierinošā stāvoklī esošs 
stadions. Nepieciešams veikt laukuma 
labiekārtošanu, atjaunojot skrejceļu, 
tāllēkšanas bedres un šķēpmešanas 
sektorus.  
Labā stāvoklī esošs nožogots basketbola 
laukums.  
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6 

Jūrmalas 
pilsētas 
Mežmalas 
vidusskola 

Sliktā tehniskā stāvoklī esoša sporta 
zāle (778 m²), nepieciešama 
rekonstrukcija, nomainot 
elektroinstalāciju, ventilācijas 
sistēmu un uzlabojot 
apgaismojumu. Tāpat jāveic grīdas 
nomaiņa un skatītāju balkona 
remonts. Sporta zāli izmanto arī 
Jūrmalas Sporta skola futbola un 
mākslas vingrošanas programmu 
izglītojamo nodarbību 
organizēšanai.  

Nefunkcionējošs sporta stadions ar 
aizaugušiem skrejceļiem un daļēji 
sakārtots mazais futbola laukums. Mazo 
futbola laukumu šobrīd izmanto tikai 
izglītības iestādē izvietotie pirmsskolas 
izglītības iestādes “Bitīte” audzēkņi. 

7 
Pumpuru 
vidusskola 

Labā tehniskā stāvoklī esoša sporta 
zāle (615 m²). Jūrmalas Sporta 
skola zāli izmanto basketbola un 
handbola programmu izglītojamo 
nodarbību organizēšanai, kā arī 
Jūrmalas izglītības iestāžu 
sacensību organizēšanai. 

Sliktā tehniskā stāvoklī esošs sporta 
laukums (1937 m²), ko praktiski nevar 
izmantot seguma dēļ, kas jebkāda mitruma 
(lietus, rasa) ietekmē kļūs slidens, līdz ar to 
nedrošs, uz tā uzkrājas ūdens. Laukums 
skolai būtu ļoti nepieciešams. 

8 

Jūrmalas 
pilsētas 
Jaundubultu 
vidusskola 

Apmierinošā tehniskā stāvoklī 
esoša sporta zāle un sliktā stāvoklī 
esošas ģērbtuves. 

Sliktā tehniskā stāvoklī esošs stadions ar 
basketbola laukumu, nepieciešama 
rekonstrukcija un teritorijas nožogošana 

9 

Sākumskola 
“Taurenītis” 
(no 
01.09.2020 
PII 
“Taurenītis” 

Sporta nams “Taurenītis” labā 
tehniskā stāvoklī. 

Pieejami āra rotaļlaukumi un āra 
basketbola grozs.  

10 
Majoru 
vidusskola 

Apmierinošā tehniskā stāvoklī 
esoša sporta zāle (320 m²). 
Jūrmalas Sporta skola zāli izmanto 
hokeja, daiļslidošanas, basketbola 
un burāšanas programmu 
izglītojamo nodarbību 
organizēšanai. 

Sporta nodarbības notiek pie skolas vai tās 
teritorijā 

11 
Sākumskola 
“Ābelīte”  

Sliktā tehniskā stāvoklī esoša maza 
izmēra sporta zāle (99 m²) 

Apmierinošā tehniskā stāvoklī esošs 
mazais futbola laukums 

12 

Jūrmalas 
pilsētas 
Lielupes 
pamatskola 

Sliktā tehniskā stāvoklī esoša sporta 
zāle (293 m2). Jūrmalas Sporta 
skola zāli izmanto mākslas 
vingrošanas programmu izglītojamo 
nodarbību organizēšanai. 
2019.gadā ir uzsākti atjaunošanas 
darbi. 

Sliktā tehniskā stāvoklī esošs mazais 
futbola laukums. 2019.gadā ir uzsākti 
atjaunošanas darbi. 

13 
Jūrmalas 
Alternatīvā 
skola 

Skola uz laiku izvietota Bulduru 
dārzkopības vidusskolas telpās 

- 

Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošajās iestādēs daļa esošo sporta zāļu ir ar lielu 
nolietojumu un neatbilst kvalitatīvu sporta nodarbību organizēšanai. Sporta zāles 
funkcijas veic skolu aktu zāles vai skolas gaiteņi, un tāda infrastruktūra nav piemērota, lai 
attīstītu izglītojamo vispārīgo fizisko sagatavotību, piemēram, vieglatlētikā. Sporta zāļu 
laukumu izmēri nav atbilstoši, lai kvalitatīvi attīstītu tādus sporta veidus kā basketbolu vai 
handbolu. Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu sporta zāļu vizuālais stāvoklis 
redzams 3.attēlā. 
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Jūrmalas pils ētas pašvald ības visp ārējās izgl ītības iest āžu sporta z āles 
3.attēls 

  
Jūrmalas pils ētas  Mežmalas vidusskolas 

sporta z āle 
Jūrmalas pils ētas Kauguru vidusskolas 

sporta z āle 
  

  

Jūrmalas pils ētas Jaundubultu 
vidusskolas sporta z āle Pumpuru vidusskolas sporta z āle 
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Jūrmalā, tāpat kā daudzās citās pašvaldībās, sporta infrastruktūra, kas  atrodas 
līdzās izglītības iestādēm  ir celta salīdzinoši sen un šobrīd atrodas neapmierinošā 
tehniskā un vizuālā stāvoklī un nespēj nodrošināt kvalitatīvas sporta nodarbības izglītības 
iestāžu un Jūrmalas Sporta skolas audzēkņiem. 4.attēlā attēloti āra sporta laukumi pie 
Jūrmalas vispārējām izglītības iestādēm. 

Sporta laukumi pie J ūrmalas pils ētas pašvald ības visp ārējās izgl ītības 
iestādēm 

4.attēls 

  
Ķemeru pamatskolas sporta laukums  Jūrmalas pils ētas  Mežmalas vidusskolas 

sporta laukums  
  

 
Jūrmalas pils ētas  Mežmalas vidusskolas 

mazais futbola laukums  Pumpuru vidusskolas sporta laukums  

  

  

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta laukums  Jūrmalas pils ētas  Kauguru vidusskolas 
futbola laukums  
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Lielākā daļa pie izglītības iestādēm esošie stadioni un sporta laukumi ir 
neapmierinošā stāvoklī. Stadionu tehniskais stāvoklis neļauj nodrošināt kvalitatīvas āra 
sporta nodarbības Ķemeru pamatskolas, Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, Pumpuru vidusskolas, Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas izglītojamajiem. 

Āra sporta laukumiem ir nolietojies segums, aizauguši skrejceļi un tāllēkšanas 
bedres, kā arī nav laukuma nožogojuma. Savukārt Majoru vidusskolā āra sporta 
nodarbības notiek apkārt skolas ēkai. Nepieciešams nodrošināt, ka āra sporta laukumi ir 
pieejami jebkurā laikā un tajos ir pieejamas novietnes sporta inventāra uzglabāšanai. Lai 
veicinātu pilsētas iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu, stadionus un sporta laukumus noteiktos 
laikos varētu izmantot arī vietējie iedzīvotāji. 

Aktīvas atpūtas un dzīvesveida veicināšanas ietvaros, kā arī drošības situācijas 
uzlabošanā pie izglītības iestādēm, būtu nepieciešams rekonstruēt sporta infrastruktūras 
objektus.  
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2.1.2. Pašvald ības sporta un akt īvās atpūtas infrastrukt ūra 

2.1.2.1. Jūrmalas pils ētas stadions “Sloka” 

Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka” (5.attēls) atrodas Skolas ielā 5, Kauguros, 
Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000210301). Kopējā teritorijas platība 
ir 5.3892 ha.  

Jūrmalas pils ētas stadions “Sloka”  
5.attēls 

 
Jūrmalas pilsētas stadionā “Sloka” ir visu vieglatlētikas disciplīnu sektori, 400 m garš 

sešu celiņu skrejceļš, āra trenažieri, trenažieru zāle un divi futbola laukumi – gan ar 
dabīgo zālienu (100m x 67m), gan sintētisko-mākslīgo segumu (85m x 58m). Galvenā 
laukuma tribīņu ietilpība ir 2500 skatītāju vietas. 

Stadionā mājas spēles un treniņus aizvada divkārtējie Latvijas čempioni un Latvijas 
futbola Virslīgas dalībnieki Jūrmalas futbola klubs “FK Spartaks Jūrmala”.  

2.1.2.1.1. Pašreizējā izmantošana un noslodze 

Stadionam “Sloka” ir izteiks sezonāls raksturs, jo futbola laukuma ar dabīgo zālāju 
noslodze ir sākot ar maiju līdz novembrim. Dabīgā zālāja futbola laukums ir paredzēts 
Latvijas futbola Virslīgas spēlēm un treniņiem, kas prasa precīzi saplānot noslodzes un 
laukuma kopšanas intervālu. Tā kā pārējie sporta sektori pamatā ir paredzēti Jūrmalas 
Sporta skolas futbola, regbija un vieglatlētikas nodarbību organizēšanai, šobrīd galvenais 
ienākumu avots ir dabīgā zālāja futbola laukums. Stadionā “Sloka” 2017.gadā FK 
“Spartaks” aizvadījis 13 nacionāla līmeņa spēlēs, 2018.gadā- 15 nacionāla līmeņa spēles, 
2019.gadā- 16 nacionāla līmeņa spēles. 2018.gadā no trīs starptautiskajām spēlēm, tikai 
viena tika aizvadīta Jūrmalā, jo stadions neatbilda drošības prasībām.  

Latvijas jauniešu futbola izlase 2017.gadā aizvadīja 1 starptautisku spēli pirmajā 
kvalifikācijas kārtā, 2018.gadā 5 starptautiskas spēles, bet 2019.gadā 2 starptautiskas 
spēles.  

Dabīgā laukuma noslodzes dēļ, 2017.,2018.,un 2019.gados atteiktas visas spēles 
regbija klubam “Jūrmala”. Latvijas regbija izlasei atļauta viena spēle 2019.gadā. 
FK Jūrmala stadionā “Sloka” 2019.gadā aizvadījuši 5 spēles Latvijas čempionāta 2.līgā, 
savukārt 4 spēles klubam ir atteiktas.  
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Kā redzams 6.attēlā, futbola laukumu ar dabīgo segumu 100% izmanto privātie 
sporta klubi (“FK Spartaks Jūrmala”, “FC Jūrmala”, Latvijas nacionālā futbola izlase u.c. 
futbola klubi), savukārt Jūrmalas Sporta skola izmanto futbola laukumu ar sintētisko-
mākslīgo segumu, lai nodrošinātu  pilsētas izglītības iestāžu mācību procesu un 
sacensību organizēšanai. Vieglatlētikas sektoru pamatā (77%) izmanto Jūrmalas Sporta 
skola, kā arī citas izglītības iestādes un privātie sporta klubi. Trenažieru zāles galveno 
noslodzi nodrošina privātie sporta klubi (70%). 

 

2.1.2.1.2. Uzturēšanas izmaksas 

2017.gads  2018.gads  2019.gads  
52 147 EUR 70 287 EUR 84 488 EUR 

Kā viens no prioritārajiem risinājumiem stadiona “Sloka” uzturēšanas izmaksu 
samazināšanai, būtu stadiona esošā apgaismojuma nomaiņa uz ekonomiskāku LED 
apgaismojumu, kā arī būtu nepieciešams uzstādīt automātisko laistīšanas sistēmu 
futbola laukumam ar dabīgo segumu, tādā veidā mehanizējot darbu un padarot to lētāku. 

 
 
 
 

Futbola laukums ar dabīgo segumu 
 

Jūrmalas pils ētas stadiona “Sloka” 
noslogojums 2018.gad ā 

6.attēls 
 

 

Futbola laukums ar sintētisko- 
mākslīgo segumu 

 

 
Vieglatlētikas sektors 

 

 
 

 Trenažieru zāle 

1.8.att. Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” sektoru noslodze 2018.gadā 

100%

Privātie sporta klubi

77%

7%

8%
8%

Jūrmalas Sporta skola Privātie sporta klubi

Izglītības iestādes Tehniskie darbi

30%

70%

Jūrmalas Sporta skola Privātie sporta klubi

83%

17%

Jūrmalas Sporta skola Privātie sporta klubi
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2.1.2.1.3. Tehniskais stāvoklis un secinājumi 

Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka” ir vienīgais sporta stadions Jūrmalas pašvaldībā 
un tajā pēdējie rekonstrukcijas darbi ir veikti 2007.gadā, tāpēc šobrīd ir konstatēts, ka: 

� Kopējais skatītāju sēdvietu skaits tribīnēs ir 2500. Lai tribīņu skaits atbilstu 
mūsdienīgām prasībām, kā arī būtu iespējams rīkot nacionāla un starptautiska 
līmeņa sacensības, nepieciešams atjaunot esošās tribīnes, kā arī palielināt to 
ietilpību; 

� Pašreizējās videonovērošanas sistēmas nolietojums ir vismaz 70%, tādēļ, 
drošības funkciju uzlabošanai ir nepieciešams jauns videonovērošanas 
aprīkojums; 

� Ir pieejams tikai viens dabīgā zālāja futbola laukums, kurā tiek nodrošināti arī 
treniņprocesi. Pēc UEFA un LFF speciālistu ieteikumiem būtu jāparedz vēl viens 
dabīgā zālāja treniņu laukums, jo, nodrošinot regulārus futbola treniņus uz spēļu 
laukuma, nav iespējams to sagatavot atbilstošā kvalitātē spēlēm; 

� Vieglatlētikas sektoram ir konstatēts 80% nolietojums, kā rezultātā, izmantojot 
nolietotu un nekvalitatīvu aprīkojumu, kā arī segumu, pastāv augsts risks iegūt 
traumas treniņu laikā. Lai varētu nodrošināt vieglatlētikas grupām trūkstošo 
nodarbību skaitu ziemas periodā, nepieciešams izbūvēt atbilstošu infrastruktūru, 
piemēram, manēžu; 

� Sintētiskais-mākslīgais futbola/regbija laukums ir pilnībā nolietots un neatbilst LFF 
un UEFA standartiem. Lai varētu nodrošināt futbola, t.sk. regbija, treniņu 
nepārtrauktību visa gada garumā, nepieciešams to pārbūvēt pēc LFF un UEFA 
prasībām un tā atrašanos zem jumta, kas nodrošinātu treniņa procesu arī ziemas 
periodā un pasargātu segumu no laikapstākļu ietekmes (piemēram sniega tīrīšana 
ziemā); 

� Stadiona un laukuma apgaismojums ir nolietots un neatbilst mūsdienu 
apgaismojuma prasībām, nenodrošinot savas funkcijas, tādēļ stadionu 
nepieciešams nodrošināt ar LFF un UEFA starptautisko standartu prasībām 
atbilstošu apgaismojumu; 

� Stadiona telpās atrodas administrācija, ģērbtuves, trenažieru zāle, dušas, taču ne 
visas tiek izmantotas lietderīgi to sliktā tehniskā un morāli novecojušā stāvokļa dēļ. 
Stadiona telpām ir nepieciešama pārbūve, lai visas pieejamās telpas tiktu 
izmantotas lietderīgi. 
 

Uzlabojumi stadionā “Sloka” pagarinātu spēļu un treniņu sezonu, kas ļautu organizēt 
papildus Latvijas futbola Virslīgas un UEFA spēles, kā arī piesaistīt citus nacionāla un 
starptautiska mēroga sporta pasākumus. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi par futbolu 
gan kā aktīvo, tā pasīvo sporta veidu, nacionāla un starptautiska mēroga sacensību 
organizēšana piesaistītu lielu daudzumu skatītāju un nodrošinātu kā vietējiem 
iedzīvotājiem, tā pilsētas viesiem, iespēju augsta līmeņa sporta spēles vērot klātienē. 
Piesaistot augsta līmeņa profesionāļus, stadions “Sloka” tiktu popularizēts kā nacionālas 
nozīmes sporta bāze, kas veicinātu augstu sasniegumu sporta attīstību Jūrmalas pilsētā.  
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2.1.2.2. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle (7.attēls) atrodas Raiņa ielā 55, k-1, 
Kauguros, Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000205106, būves kadastra 
apzīmējums 13000205106003).  

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle 
7.attēls 

 

2.1.2.2.1. Pašreizējā izmantošana un noslodze 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle tika atklāta 2016.gadā un ir veidota ievērojot 

Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) prasības un ir piemērota kā nacionāla, tā 
Baltijas līmeņa basketbola sacensībām. Halle izbūvēta divos stāvos un telpu kopējā 
platība pārsniedz 3 000 m2. Lielāko noslodzi- 63% hallei veido izglītības iestādes mācību 
procesa nodrošināšanai. Pašreizējā halles noslodze attēlota 8.attēlā. 
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Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles z āles noslodze 2018.gad ā 
8.attēls 

2.1.2.2.2. Uzturēšanas izmaksas 
 

2017.gads  2018.gads  2019.gads  
76 120 EUR 86 721 EUR 108 320 EUR 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle ir jaunuzcelta ēka. Hallē izvietotā 
infrastruktūra ir  augstas kvalitātes, līdz ar to, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu 
funkcionēšanu, izmaksas atsevišķās pozīcijās ir palielinājušās, piemēram, ir pieaudzis 
elektroenerģijas patēriņš, jo izvietota kvalitatīva ventilācijas sistēma.  

2.1.2.2.3. Tehniskais stāvoklis un secinājumi 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs, 
taču kopš tā atklāšanas 2016.gadā ir konstatēts, ka: 

� Rīkojot starptautiskas sacensības, ir iespēja izvērst teleskopiskās tribīnes, kurās 
paredzēts izvietot ap 750 cilvēku. Lai gan tribīnes veido pakāpienu rindas, kas 
apvienojas ar otrā stāva telpā izvietotajām stacionārajām tribīnēm, kurās ir izvietots 
vēl papildu 60 sēdvietu, finālu spēļu rīkošanai būtu nepieciešams izveidot papildu 
sēdvietu skaitu; 

� Projektējot un būvējot multifunkcionālās zāles sienas un grīdu, netika ņemtas vērā 
volejbola un handbola spēļu īpatnības, kuru treniņu un spēļu rezultātā rodas defekti 
zāles grīdā un sienās, tāpēc nepieciešams novērst konstatētos sporta zāles grīdas un 
sienu defektus, kā arī būtu nepieciešams volejbolam un handbolam izveidot tiem 
atbilstošas telpas; 

� Lai varētu organizēt dažāda mēroga sacensības, sporta halli ir jāaprīko ar atbilstošu 
apskaņošanas sistēmu, kuras šobrīd nav; 

� Nepieciešams izveidot trenažieru zāli, kas ir daudzfunkcionālas sporta ēkas 
neatņemama sastāvdaļa; 

� Vietās, kur tiek uzglabātas dalībnieku un skatītāju privātās mantas, nepieciešams 
izvietot papildus videokameras, sekmējot drošību un privātumu. 

51%

8%
1%

12%

28%

Jūrmalas Sporta skola Privātie sporta klubi Pasākumi

Izglītības iestādes Tehniskie darbi
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Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle ir uzbūvēta ievērojot starptautiskās 
basketbola federācijas prasības, tomēr tās pilnvērtīgai izmantošanai būtu nepieciešams 
novērst konstatētās nepilnības. 

2.1.2.3. Majoru sporta laukums 

Majoru sporta laukums (9.attēls) atrodas Rīgas ielā 1, Majoros, Jūrmalā (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 13000095901, būves kadastra apzīmējums 
13000095901001).  

Majoru sporta laukums 
9.attēls  

 

2.1.2.3.1. Pašreizējā izmantošana un noslodze 

Majoru sporta laukums tiek izmantots, lai nodrošinātu mācību procesu galvenokārt 
Majoru vidusskolas audzēkņiem, kā arī Jūrmalas Sporta skolas audzēkņiem –  hokejistu 
un daiļslidotāju apmācībai. 

Majoru sporta laukumā tiek nodrošināta publiskā slidošana ziemas sezonā un 
skrituļslidošana vasaras sezonā. Majoru sporta laukumā notiek Latvijas in-line hokeja 
federācijas, senioru-veterānu hokeja sacensības un spēles, kā arī daiļslidošanas kluba 
“Jūrmalas Slidas” daiļslidošanas treniņi un sacensības. 2018.gadā lielāko noslodzi 
Majoru sporta laukumam var redzēt 10.attēlā. 
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Majoru sporta laukuma noslodze 2018.gad ā 
10.attēls 

 

2.1.2.3.2. Uzturēšanas izmaksas 
 

2017.gads  2018.gads  2019.gads  
103 339 EUR 124 387 EUR 131 617 EUR 

 

2.1.2.3.3. Tehniskais stāvoklis un secinājumi 
 

Šī brīža veidolā esošais Majoru sporta laukums ir veidojies vēsturiski, dažādu 
būvniecības procesu laikā, proti, sākotnēji tas bija paredzēts kā sporta laukums mācību 
procesa nodrošināšanai Majoru vidusskolai, vēlāk tas tapa pārbūvēts par publisko 
slidotavu un izmantota kā ledus halle vietēja mēroga sacensībām daiļslidošanā un hokejā.  

Majoru sporta laukums šobrīd nav uzskatāms par  ledus halli, kā arī tas neatbilst 
daiļslidošanas treniņu un sacensību organizēšanas prasībām starptautiskā mērogā. 

Ņemot vērā, ka Majoru sporta laukums kā būve ir iekļauta starp 50 atzīmētajiem 
Eiropas Savienības galvenās arhitektūras balvas „Mies van der Rohe Award 2009” 
darbiem, kas līdz šim ir augstākā Latvijas arhitektūras starptautiskā atzinība, kā arī ēkas 
pašreizējo slikto tehnisko stāvokli, kura atjaunošana prasa lielas investīcijas, ēkas 
pārbūve nebūtu racionāls risinājums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētā nav pieejama mūsdienu prasībām 
atbilstoša ledus halle. Līdz ar to, lai nodrošinātu Jūrmalas Sporta skolas hokeja un 
daiļslidošanas programmu īstenošanu, tiek nomāta Volvo sporta centra ledushalle, kas 
sastāda 74% no visa finansējuma, kas tiek piešķirts sporta infrastruktūras objekta nomai 
citā pašvaldībā. Lai iedzīvotājiem būtu pieejamāka publiskā slidošana un tiktu 
paplašinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas visa gada garumā, nepieciešams paredzēt 
jaunas ledus halles būvniecību. 

Jauna ledus halle tiktu veidota kā augstas kvalitātes, starptautiskajiem noteikumiem 
atbilstošs ledus laukums, kas paredzēts Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas 
profesionālās ievirzes izglītības programmu nodrošināšanai, publiskai slidošanai, kā arī 
jauniešu un amatieru komandu hokeja spēlēm.  

7%

42%

9%

10%

32%

Privātie sporta klubi Publiskā skrituļslidošana Publiskā slidošana

Izglītības iestādes Tehniskie darbi
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Halles atrašanās vietai Jūrmalā būtu vairākas priekšrocības- tās tuvums Rīgai ļautu 
vieglāk nodrošināt ledus noslodzi, mazais attālums no starptautiskās lidostas “Rīga” ļautu 
piesaistīt arī starptautiskās komandas, tuvums skolai ļautu audzēkņiem apvienot mācību 
un sporta treniņus, netālu esošā vilciena stacija padarītu halli pieejamu arī cilvēkiem bez 
personīgā transporta. 

Jauna ledus halle (vēlams ar diviem hokeja laukumiem) nodrošinātu ledus 
pieejamību visa gada garumā un ļautu dažādot pakalpojumu klāstu. Jūrmalas pilsētai 
nevajadzētu nomāt ledus laukumus citās pašvaldībās un būt atkarīgai no to pieejamības, 
lai nodrošinātu nodarbības Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas programmu 
izglītojamajiem nepārtraukti. Tāpat tā būtu piemērota dažāda mēroga pasākumiem un 
sacensībām, ar lielāku skatītāju vietu skaitu, jo tā būtu pieejama arī nodarbībām šorttrekā, 
kērlingā, kā arī citiem sporta veidiem. Izveidojot modernu ledus halli, Jūrmalas 
pašvaldības sporta infrastruktūra kļūtu mūsdienīgāka, pievilcīgāka un pieejamāka. 

 

2.1.2.4. Sporta nams “Tauren ītis” 

Sporta nams “Taurenītis” (11.attēls) atrodas Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 13000102709, būves kadastra apzīmējums 
13000102709010).  

Sporta nams “Tauren ītis” 
11.attēls 

 

 
Sporta namā “Taurenītis” atrodas sporta zāle ar 300 skatītāju vietām (12.attēls), 

ģērbtuves četrām komandām un aerobikas zāles. 
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Sporta nama “Tauren ītis” sporta z āle  
12.attēls 

 

2.1.2.4.1. Pašreizējā izmantošana un noslodze 

Sporta nama “Taurenītis” lielāko noslodzi veido Jūrmalas Sporta skolas audzēkņi, 
organizējot basketbola, volejbola un handbola nodarbības. Zāles telpas izmanto arī 
sākumskolas “Taurenītis” izglītojamie un privātie sporta klubi, kas organizē dažāda veida 
sporta nodarbības. (skat. 13.attēls). 

 

Sporta nama “Tauren ītis” noslodze 2018.gad ā 
13.attēls 
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2.1.2.4.2. Uzturēšanas izmaksas 
 

2017.gads  2018.gads  2019.gads  
26 256 EUR 27 733 EUR 33 278 EUR 

Uzturēšanas izdevumus iespējams samazināt nomainot sporta zāles 
apgaismojumu uz ekonomiskāku – LED apgaismojumu. Vienlaikus uzturēšanas 
izdevumu samazināšanai būtu nepieciešams veikt atsevišķu ārējo sienu papildus 
siltināšanu, kas ļautu samazināt siltuma zudumus. 

2.1.2.4.3. Tehniskais stāvoklis un secinājumi. 
� Sporta zāles noslogojums ir augsts, kā rezultātā redzams koplietošanas telpu 

grīdu daļējs nolietojums, kam būtu nepieciešama atjaunošana; 
� Fasādei jau ir vizuālais nolietojums. 

 
Veicot infrastruktūras uzlabojumus sporta namā “Taurenītis”, samazinātos tehnisko 

darbu īpatsvars, kā rezultātā būtu iespēja piesaistīt vairāk privātos sporta klubus, kas, 
savukārt, nodrošinātu sporta un aktīvās atpūtas pieejamību un iespējas šīs pilsētas 
apkaimes iedzīvotājiem. 

2.1.2.5. Jūrmalas pludmales centrs 

Jūrmalas Pludmales centrs (14.attēls) atrodas pludmales daļā, posmā no “Tirgoņu 
iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” (640 m 
garumā). Tas ietver 6 pludmales volejbola un tenisa laukumus, 3 transformējamus 
pludmales futbola, handbola un regbija laukumus, kā arī papildus teritoriju, kas 
pielāgojama lielu, tajā skaitā starptautisku, pasākumu organizēšanai. Pludmales centru 
apsaimnieko Jūrmalas Sporta servisa centrs. 

 

CEV pludmales volejbola čempion āts “Jurmala masters” 
Jūrmalas pludmales centr ā 

14.attēls 
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2.1.2.5.1. Pašreizējā izmantošana un noslodze 
Jūrmalas Pludmales centrs ir vasaras sezonai (15.05. – 15.09.) pielāgots sporta 

infrastruktūras objekts, kura noslodze ir izteikti sezonāla un to ļoti ietekmē laika apstākļi. 
Privātpersonas un biedrības, kas pludmales centrā organizē pasākumus un nometnes 
tos var atcelt vai mainīt atkarībā no laika apstākļiem, kas tieši ietekmē ienākumus no 
pludmales centra iznomāšanas. Mazāka laika apstākļu ietekme ir uz lielajiem sporta 
pasākumiem un turnīriem. 

Jūrmalas Pludmales centru izmanto arī Jūrmalas Sporta skolas volejbola nodaļas 
izglītojamo nodarbību organizēšanai, dažāda mēroga sacensību organizēšanai, kā arī 
Jūrmalas izglītības iestāžu sacensībām.  

Pludmales centrs ir piemērots arī lielu, starptautisku pasākumu organizēšanai. 
2017.gadā Jūrmalas Pludmales centrā norisinājās līdz šim Latvijā un visās Baltijas valstīs 
nebijuša mēroga pludmales volejbola sacensības – Eiropas Volejbola konfederācijas 
(CEV) Eiropas čempionāta fināls. Fināla spēles nodrošināšanai centrālajā stadionā tika 
izveidotas vairāk nekā 3000 skatītāju vietas. 
 

2.1.2.5.2. Uzturēšanas izmaksas 
2017.gads  2018.gads  2019.gads  

27 585 EUR 31 856 EUR 31 935 EUR 

Uzturēšanas izdevumi ir atkarīgi no laika apstākļiem, kas ietekmē izveidoto laukumu 
kvalitāti. Salīdzinot ar citu pašvaldību izveidotajiem pludmales sporta laukumiem, kas 
galvenokārt atrodas aiz kāpu vaļņiem, Jūrmalas Pludmales centrs atrodas tieši pludmalē, 
līdz ar to būtu nepieciešams izveidot aizsargvalni pludmales teritorijā. 

2.1.2.5.3. Tehniskais stāvoklis un secinājumi 

Tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā labs, taču novēroti sekojoši trūkumi: 

� Gan laika apstākļu ietekmē, gan fiziska nolietojuma rezultātā, redzami bojājumi 
pludmales centra tribīnēs, tāpēc būtu nepieciešama to atjaunošana apmeklētāju 
drošības nodrošināšanai, kā arī papildus tribīņu izveidošana futbola un regbija 
laukumiem; 

� Nav piemērota infrastruktūra pludmales volejbola treniņiem un sacensībām rudens 
un ziemas sezonā, kā arī gadījumiem, kad ir nelabvēlīgi laikapstākļi pavasarī un 
vasarā. 
 

2.1.2.6. Peldbaseins R ūpniec ības iel ā 13, Kauguros 

Peldbaseins (15.attēls) Rūpniecības ielā 13, Kauguros, Jūrmalā (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 13000203501, būves kadastra apzīmējums 13000102709010).  
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Peldbaseins 
15.attēls 

 

2.1.2.6.1. Pašreizējā izmantošana un noslodze 

Peldbaseins (4 celiņi 25 m gari) pamatā tiek izmantots Jūrmalas Sporta skolas 
peldēšanas nodaļas un burāšanas nodaļas nodarbību organizēšanai, kā arī interešu 
izglītības nodarbībām peldēt apmācībā. Trenažieru zālē notiek basketbola un regbija 
nodaļu nodarbības, ka arī pirmsskolas izglītības iestādes ”Lācītis” sporta nodarbības. 
Peldbaseina noslodze attēlota 16.attēlā. 

 

Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina noslogojums 2018.g adā 
16.attēls 
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Peldbaseins ir ļoti svarīgs visblīvāk apdzīvotajām Jūrmalas apkaimēm, kā Kauguri 
un Sloka, jo tas ir vienīgais peldbaseins šajā apkaimē, un tā nepieciešamību apliecina arī 
sporta kompleksa lielais apmeklējumu skaits. Peldbaseinam katru gadu ir vismaz 6500 
apmeklējumi un sporta-trenažieru zālei 5300 apmeklējumi. 

Baseinam ir ļoti augsta noslodze, jo ikdienā treniņu procesā to izmanto 663 
peldēšanas nodaļas izglītojamie, kā arī citu sporta veidu pārstāvji. Tā kā pieprasījums ir 
ļoti augsts, šobrīd papildus tiek īrēts baseins no sanatorijas “Belorusija”. 

Peldbaseins tiek izmantots arī bērnu un jauniešu peldēšanas sacensību 
organizēšanai gan vietējā (pašvaldībā), gan valsts mērogā. Katru gadu tiek organizētas 
Jūrmalas Sporta skolas audzēkņu pārbaudes sacensības un vismaz piecas valsts 
mēroga sacensības. Katrās sacensībās piedalās vidēji 150 – 200 bērni no visas Latvijas. 
Peldbaseinā tiek rīkoti arī Latvijas jaunatnes un junioru čempionāti peldēšanā. 

2.1.2.6.2. Uzturēšanas izmaksas 
 

2017.gads  2018.gads  2019.gads  
240 399 EUR 116 115 EUR 107 348 

2019.gada 21.februārī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 62 par 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 
projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes 
paaugstināšana” īstenošanu, kurā noteikts, ka tiek paaugstināta Jūrmalas Sporta skolas 
peldbaseinu ēkas energoefektivitāte un pilnveidota skolas peldbaseinu ēkas 
infrastruktūra.  

2.1.2.6.3. Tehniskais stāvoklis un secinājumi 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
pašvaldības ēkās” ietvaros no 2018.-2020. gadam paredzēta Jūrmalas Sporta skolas 
peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana. 

Projekta ietvaros plānota peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, 
paredzot: 

� ēkas norobežoto konstrukciju siltināšanu, t.sk. ārsienu, ieskaitot cokolu un 
pamatus, ēkas savienojošās pārejas grīdas pārseguma, logu un durvju ailu 
siltināšanu; 

� veco koka durvju un logu nomaiņu; 
� jumta siltināšanu un jauna jumta seguma ierīkošanu, ieskaitot parapetu un izvadu 

paaugstināšanu un parapetu siltināšanu; 
� ventilācijas sistēmas pārbūvi; 
� apkures sistēmas pārbūvi, 
� jaunas elektroinstalācijas sistēmas izbūvi, zibens aizsardzības sistēmas 

atjaunošanu; 
� ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūvi, kā arī ēkas ieejas mezgla 

paplašināšana un iekštelpu, t.sk. baseinu telpu pārbūve, apkārtnes labiekārtošana. 

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 2 959 110,15 EUR, no kurām ERAF 
finansējums ir 471 610,76 EUR, valsts budžeta dotācija 122 655,51 EUR, Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 
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695 079,85 EUR, finansējums neattiecināmo izmaksu (pārbūves darbiem, kas tiek 
paredzēti būvprojektā, bet to izmaksas nav attiecināmas) nodrošināšanai - 1 669 364,85 
EUR. 

Peldbaseina izbūves rezultātā peldētapmācības nodarbības varēs nodrošināt tikai 
daļai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu 1.-6. klases vecuma audzēkņiem, līdz ar to 
ir nepieciešams vēl viens peldbaseins. Izvērtējot Jūrmalas pašvaldības rīcībā esošos 
īpašumus, Strēlnieku prospektā 38 atrodas peldbaseins, kurš šobrīd ir sliktā tehniskā 
stāvoklī un kopš 2015.gada ir slēgts apmeklētājiem. Ņemot vērā šī peldbaseina 
atrašanās vietu – Jūrmalas centrā, tas varētu nodrošināt ne tikai peldētapmācības tuvāko 
izglītības iestāžu audzēkņiem, bet arī būtu pieejams pārējiem Jūrmalas iedzīvotājiem. 

 

2.1.2.7. Jūrmalas Sporta skolas sporta z āle 

Jūrmalas Sporta skolas sporta zāle (18.attēls) atrodas Nometņu ielā 2b, Kauguros, 
Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000201414, būves kadastra 
apzīmējums 13000201414001).  

Jūrmalas Sporta skolas sporta z āle 
18.attēls 

  

2.1.2.7.1. Pašreizējā izmantošana un noslodze 

Sporta zāle tiek izmantota basketbola, futbola, peldēšanas, regbija, vieglatlētikas, 
burāšanas nodaļu izglītojamo treniņprocesa organizēšanai. Dienas pirmajā pusē sporta 
zāli izmanto pirmskolas izglītības iestādes – „Zvaniņš”, „Mārīte”, „Lācītis”. 19.attēlā 
apkopota informācija par sporta zāles noslodzi. 
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Jūrmalas Sporta skolas sporta z āles noslogojums 2018.gad ā 

19.attēls  

Sporta zāles pamata noslodze veidojas darba dienās, tomēr, treniņu procesa 
nodrošināšanai, tā regulāri tiek izmantota arī sestdienās un svētdienās. Neskatoties uz 
to, šobrīd sporta zālē nav iespējas nodrošināt visas nepieciešamās treniņu stundas. 
Interese par iespējamiem maksas pakalpojumiem darba dienu vakaros pārsniedz 
piedāvātās iespējas, tādejādi sporta zālē nav iespējas nodrošināt pietiekamu pieejamību 
vietējiem iedzīvotājiem. 

2.1.2.7.2. Tehniskais stāvoklis un secinājumi 

Sporta zāles renovācija veikta 2004. gadā, savukārt siltummezgla atjaunošana un 
energoefektivitātes uzlabošana ir veikta 2018.gadā. 

2.1.2.7.3. Uzturēšanas izmaksas 
 

2017.gads  2018.gads  2019.gads  
56 278 EUR 8947 EUR 12 806 

 

2.1.3. Akt īvās atpūtas infrastrukt ūra 

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji un viesi savu brīvo laiku labprāt pavada aktīvi, 
izmantojot izbraucienus ar velosipēdu, skrituļslidošanas celiņus, peldēšanas un citas 
aktīvās atpūtas iespējas pilsētā. Ņemot vērā iedzīvotāju interesi ir izveidoti gan skeitparki 
un veloceliņi, gan arī āra trenažieru kompleksi. Kā viens no aktīvās atpūtas kompleksiem 
ir izveidots Dzintaru Mežaparkā, kur atrodas celiņi skrituļotājiem, strītbola laukums un 
skeitparks (20.attēls). Parks darbojas visu gadu. Ziemā parks ir izgaismots un tajā ir 
pieejama distanču slēpošana. Dzintaru Mežaparkā ir arī sporta laukums ar strītbola 
groziem un dažādiem āra trenažieriem. 
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Skeitparks Dzintaru mežapark ā 
20.attēls  

 

 
 

Lai popularizētu un veicinātu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus pievērsties aktīvam 
dzīvesveidam, dažādi sporta elementi izvietoti arī Jūrmalas pilsētas sporta un rotaļu 
laukumos tuvu pie iedzīvotāju dzīvesvietām: 

� Dubultos, iekšpagalmā starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Slokas ielā 
63/8, 65/2, 65/1, 65/3 – metāla līdztekas, pievilkšanās stieņi, zviedru siena; 

� Dubultos, Ievu ielā 6a – volejbola stabi; 
� Mellužos, Mellužu parkā - slēpošanas fitnesa iekārtas, pievilkšanās fitnesa 

iekārta, roku atspiediena iekārta, airēšanas fitnesa iekārta (21.attēls); 
� Kauguros, starp dzīvojamām mājām Engures ielā 1, 3 un 5; Nometņu ielā 18 un 

20 – basketbola grozi, futbola vārti, batuts, Rhino skeitparks; 
� Kauguros, pie Nometņu ielas 9 - HAGS trenažieris - slēpošanas fitnesa, HAGS 

trenažieris – pievilkšanās fitnesa iekārta; 
� Kauguros, iekšpagalms starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Talsu šoseja 

31/20, Talsu šoseja 31/7, Talsu šoseja 31/25 (Kauguru namu pārvalde) – sporta 
laukums, basketbola grozi, futbola laukuma vārti, līdztekas, zviedru siena; 

� Kauguros, Lauku iela 35 – līdztekas, horizontālas gaisa trepes, vēdera preses 
soliņš, pievilkšanās stieņi; 

� Majoru peldvieta Lielupes krastā pie Plūdu ielas – volejbola stabi; 
� Dubultu peldvieta Lielupes krastā – volejbola stabi; 
� Kauguru peldvieta (Kapteiņa Zolta ielas izeja) – līdztekas, horizontālas gaisa 

trepes, multi-trenažieri. 
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Vingrošanas komplekss Mellužu park ā 
21.attēls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019.gadā tika uzsākts projekts atpūtas parka un jauniešu mājas izveidei Kauguros. 

Parks atradīsies teritorijā starp Talsu šoseju, Telšu ielu, Lauku ielu un Rūpniecības ielu, 
kopumā 32 315 m2 platībā. Parks tiek veidots iedzīvotāju atpūtai, sportiskām aktivitātēm 
un publisku pasākumu rīkošanai. 22.attēlā redzams Kauguru parka vizualizācijas projekts. 
Tā kā teritorijai līdzās atrodas izglītības iestādes, tās varēs izmantot visas parka 
piedāvātās iespējas sporta nodarbībām un tematiskiem pasākumiem. 

Atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros plānots būvēt, piesaistot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. 

 
Kauguru parka vizualiz ācija (autors SIA K IDEA) 

22.attēls 

 
 

Vēls viens aktīvās atpūtas infrastruktūras objekts ir Jūrmalas pludmale, kas vasarā 
pilsētas iedzīvotājus un viesus piesaista ar baltajām smiltīm un zilo jūras ūdeni, taču 
ziemā tā pārvēršas sniegotā, aptuveni 20 kilometrus garā distanču slēpošanas trasē (skat. 
23.att.). Slēpot iespējams arī diennakts tumšajā laikā, jo ir izveidots apgaismojums. 



 
36 

Posmā no Dzintaru koncertzāles Turaidas ielā līdz Tirgoņu ielai Majoros izveidota 
kilometru gara pastaigu taka ar apgaismojumu. Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem pieejams arī Ķemeru nacionālais parks un Ragakāpas dabas parks. 

Plašas iespējas piedāvā arī privātie pakalpojumu sniedzēji, piedāvājot atpūtu 
piedzīvojumu parkā “Jūrmalas Tarzāns”, velo nomu, atpūtu uz ūdens. Atpūtu uz ūdens 
piedāvā arī Jūrmalas ostas pārvalde jahtklubā “Jūrmala” – laivu un SUP dēļu nomu. 

 
 

Jūrmalas pils ētas pludmales sl ēpošanas trase ziem ā 
23.attēls 

2.1.4. Valsts sporta infrastrukt ūra Jūrmalas pils ētā 

Jūrmalas pilsētas teritorijā ir izvietoti vairāki valsts īpašumā esoši sporta 
infrastruktūras objekti, kas tiek izmantoti pašvaldības sporta nodarbību un pasākumu 
organizēšanai. 3. tabulā apkopota informācija par šiem infrastruktūras objektiem, kā arī 
norādīts mērķis to izmantošanai un nomas maksa. 

Valsts īpašum ā esošā sporta infrastrukt ūra Jūrmalas pils ētā un tās 
izmantošana pašvald ības vajadz ībām 2018.gadā 

3.tabula 
 

Sporta objekts Mērķis, kuram sporta objekts tiek 
izmantots Izmaksas, EUR 

Murjāņu sporta 
ģimn āzijas teritori ālās 
strukt ūrvien ības “J ūrmala” 
airēšanas b āze 

Treniņu procesa nodrošināšanai un 
Latvijas Airēšanas federācijas 

sacensību kalendārājā plānā Jūrmalā 
organizēto sacensību nodrošināšanai 

200 

Murjāņu sporta ģimn āzijas 
terition ālās strukt ūrvien ības 
“Specializ ētā airēšanas sporta 
skola” air ēšanas b āze 

Treniņu procesa nodrošināšanai un 
Latvijas Airēšanas federācijas 

sacensību kalendārājā plānā Jūrmalā 
organizēto sacensību nodrošināšanai 

- 

Jāšanas man ēža – reiterapijas 
centrs - - 

Nacion ālais tenisa centrs 
“Lielupe” (5 sl ēgti un 8 atkl āti 
tenisa laukumi) 

Pasākums “Latvijas senioru atklātais 
čempionāts tenisā” 

7 420 
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Bulduru D ārzkop ības 
vidusskolas sporta z āle 

Biedrība “Florbola klubs Jūrmala” 
treniņu procesa un spēļu 

nodrošināšanai 
4 400 

Sociālās integr ācijas Valsts 
aģentūra - - 

Nacion ālais Rehabilit ācijas 
Centrs “Vaivari” 

Bočia nodarbības cilvēkiem ar 
pārvietošanās grūtībām; adaptīvais 

golfs; nodarbības pielāgotā trenažieru 
zālē; adaptīvās peldēšanas 

nodarbības; sporta diena personām ar 
invaliditāti; tenisa nodarbības 

personām ar invaliditāti 

Nav nosakāmas telpu 
nomas izmaksas, jo 

pakalpojums ietver arī 
nodarbību vadītāju 

25 m baseins ar sild ītu 
miner ālūdeni Nacion ālajā 
Rehabilit ācijas centr ā 
„Vaivari” 

- - 

Mazs baseins ārstnieciskajai 
vingrošanai Soci ālās 
integr ācijas Valsts a ģentūrā 

- - 

 

2.1.5. Privātā sporta infrastrukt ūra Jūrmalas pils ētā 

Jūrmalas pilsētā atrodas vairāki privāti sporta infrastruktūras objekti. Daļa no tiem 
tiek izmantoti atsevišķu sporta pasākumu un nodarbību organizēšanai. Privāto sporta 
infrastruktūras objektu uzskaitījums, kā arī informācija par tiem objektiem, kuri tiek 
izmantoti pašvaldības vajadzībām, apkopota 4.tabulā.  

Privātā sporta infrastrukt ūra Jūrmalas pils ētā un  
tās izmantošana pašvald ības vajadz ībām 2018.gadā 

4.tabula 

Sporta objekts Mērķis, kuram sporta objekts tiek 
izmantots Izmaksas, EUR 

Tenisa korti 

Viesn īca „ Lielupe ”  - - 
Sporta centrs „ Concept ”  - - 
Kūrortviesn īca „ Amber SPA 
Boutique Hotel” - - 

Sanatorija „ Belarusija ”  - - 
Sanatorija „ Jantarnij Bereg"  - - 
Tenisa klubs “ Jūra”  - - 

Jahtklubi  

Priedaines jahtklubs 
Tiek izmantots Jūrmalas Sporta skolas 

burāšanas nodaļas treniņprocesa 
nodrošināšanai 

 

Latvijas Jahtklubs  - - 
Jahtklubs „ Porto Marine ”  - - 
Jahtklubs “ Concept ”  - - 

Ūdens sl ēpošanas b āzes 
Priedaines ūdenssl ēpošanas 
bāze - - 
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Sporta klubs „ Concept ” 
Vien ības prospekts 36 - - 

Peldbaseini  

25 m baseins ar sild ītu 
miner ālūdeni sanatorij ā 
„Belorusija" 

Tiek izmantots baseins Jūrmalas 
Sporta skola peldēšanas nodarbību 
rīkošanai. Viens celiņš 14 stundas 

nedēļā. 

14 026 

25 m baseins ar sild ītu jūras 
ūdeni „Baltic Beach Hotel” 

Fizisko aktivitāšu pasākumi skolēniem 
- peldēšanas fiziskās aktivitātes un 

veselīga uztura pasākumi skolēniem; 
Fiziskās aktivitātes baseinā personām 

ar redzes invaliditāti; Fiziskās 
aktivitātes baseinā ar dzirdes 

invaliditāti 

Nav nosakāmas 
peldbaseina nomas 

izmaksas, jo 
pakalpojums ietver arī 

nodarbību vadītāju 

25 m baseins viesn īcā 
„Lielupe” - - 

25 m baseins sanatorij ā 
„Jantarnij Bereg" 

vingrošana ūdenī personām ar 
aptaukošanos 

14 091 

15 m baseins k ūrortviesn īcā 
„Amber SPA Boutique Hotel” - - 

Kūrorta Rehabilit ācijas centrs 
„Jaun ķemeri” 

vingrošana ūdenī personām ar 
aptaukošanos; ar redzes invaliditāti; 

Fiziskās aktivitātes baseinā ar dzirdes 
invaliditāti 

4 819 

Ārstniecisk ās vingrošanas z āles un trenažieru z āles  

Sporta klubs “Siena” Ielu vingrošanas nodarbības 

Nav nosakāmas nomas 
izmaksas, jo 

pakalpojums ietver arī 
nodarbību vadītāju un 

aprīkojumu 

Trenažieru z āle projekt ā 
“Marienb ādes Nams” - - 

Sanatorija „ Belorusija ”  - - 
Kūrortviesn īca „ Amber SPA 
Boutique Hotel” - - 

Kūrortviesn īca „ Hotel J ūrmala 
SPA” - - 

Kūrortviesn īca „ Baltic Beach 
Hotel” - - 

Sanatorija „ Jantarnij Bereg ”  - - 

Kūrorta Rehabilit ācijas centrs 
„Jaun ķemeri” 

veselību veicinošs pasākumu 
komplekss senioriem; veselību 
veicinošs pasākumu komplekss 

topošām māmiņām 

Nav nosakāmas 
peldbaseina nomas 

izmaksas, jo 
pakalpojums ietver arī 

nodarbību vadītāju 
Sporta centrs “ Balans ”  - - 

“HASC Sporta/Centrs” 
Jāņa Roviča Boksa klubs treniņu 
procesa un sparinga sacensību 

nodrošināšanai 
5 000 

“ Jurmala Dance center ”  - - 
 

Pēc 4.tabulā apkopotās informācijas var secināt, ka lielākais īpatsvars no privātās 
sporta infrastruktūras, ko izmanto pašvaldība savām vajadzībām, ir peldbaseini, kā arī 
ārstnieciskās vingrošanas un trenažieru zāles, līdz ar to šādu pakalpojumu izmantošana 
rada papildus izmaksas pašvaldībai.  
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2.2. Sporta infrastrukt ūra kaimi ņu pašvald ībās 
 

Jūrmalas pilsēta atrodas Latvijas galvaspilsētas Rīgas ietekmes areālā – Pierīgā. 
Jūrmala no Rīgas centra atrodas 25 km attālumā no Rīgas centra un 15 km attālumā no 
starptautiskās lidostas “Rīga”. Jūrmalas pilsēta robežojas ar Engures novadu, Tukuma 
novadu, Babītes novadu un galvaspilsētu Rīgu. Viegli sasniedzams ir arī Mārupes novads. 
24.attēlā attēlota sporta infrastruktūra un tās izvietojums kaimiņu pašvaldībās. 

Sporta infrastrukt ūra kaimi ņu pašvald ībās  
24.attēls 

5.tabulā apkopota informācija par to, kādas kaimiņu pašvaldībās esošās sporta 
infrastruktūras lieto Jūrmalas Sporta skola un Jūrmalas pārstāvētās biedrības un sportisti, 
kas saņēmuši Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu.  
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Sporta infrastrukt ūra, ko ārpus J ūrmalas izmanto J ūrmalas sporta skola un 
Jūrmalas p ārstāvētās biedr ības un sportisti, kas sa ņēmuši J ūrmalas pils ētas 

pašvald ības finansi ālu atbalstu. 
5.tabula 

Sporta 
objekts Lietot ājs 

Izmaksas gad ā, EUR 

2017. 2018. 2019. 

Rīgas Sporta 
manēža Jūrmalas sporta skola (vieglatlētika) 3 000 2 540 

5 814 

Volvo sporta 
centrs Jūrmalas sporta skola (hokejs, daiļslidošana) 107 950 119 930 98 846 

Inbox.lv 
ledus halle Biedrība HK Kauguri 800 800  

Inbox.lv 
ledus halle un 
Volvo ledus 
halle 

Biedrība “Hokeja un Sporta klubs Jūrmala” 1 700 1 700 

 

Engures 
vidusskola 

Jūrmalas sporta skola 0 816 0 
Jūrmalas sporta skola 400 3 282 0 
Biedrība “Regbija klubs Jūrmala” 600 600  
Biedrība “FK Spartaks” 0 2 500  
Biedrība “Basketbola klubs “Jūrmala”” 975 975  

Lapmežciema 
sporta 
komplekss 

Jūrmalas sporta skola (futbols) 400 3 282 3 920 
Biedrība “Regbija klubs Jūrmala” 600 600  
Biedrība “FK Spartaks” 0 2 500  
Biedrība “Basketbola klubs “Jūrmala”” 975 975  

Ķīpsalas 
peldbaseins Triatlonists Zigmārs Kalvāns 500 500 

 

Biznesa 
augstskola 
“Tur ība” 

Biedrība “Jūrmalai un Sportam” 3 775 12 000 
 

Bab ītes 
novada 
pašvald ības 
sporta nams 
“P īlādzītis” 

Biedrība “SK Jūrmalas Sports” 2255 5 556 

 

Tenisa kortu 
īre Mārup ē Ratiņtenisiste Žanete Vasaraudze 1 794 8 763 

 

Kop ā  125 724 167 319 108 580 

Kā redzams 5.tabulā, vislielākās izmaksas veido Volvo Sporta centra ledus halles 
noma, lai īstenotu Jūrmalas Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu 
hokejā un daiļslidošanā. 2018.gadā tam bija paredzēti 119 930 euro, kas ir 74% no visa 
Jūrmalas pilsētas domes piešķirtā finansējuma sporta infrastruktūras objektu nomai citās 
pašvaldībās. Sporta infrastruktūru citās pašvaldībās nepieciešams izmantot galvenokārt 
tāpēc, ka Majoru Sporta laukums nevar nodrošināt pilnu ledus sezonu.  

Jūrmalā arī nav telpu, kurā būtu pieejams pludmales volejbola laukums treniņu 
nodrošināšanai ziemas sezonā,  nav arī vieglatlētikas manēža un slēgtie futbola laukumi. 
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2.3. Jūrmalas pils ētas sporta un akt īvās atpūtas infrastrukt ūras 
novērtējums (SVID) 

6.tabula 

Stipr ās puses  

� Jūrmalas pilsētā tiek plānota jaunu sporta 
objektu būvniecība un esošo renovācija 

� Pieaug pieprasījums pēc sporta infrastruktūras 
nacionāla un starptautiska līmeņa sporta 
pasākumu rīkošanai 

� Ir īpaši pielāgota sporta infrastruktūra 
basketbolam- Taurenītis un Jūrmalas Valsts 
ģimnāzija 

� Daba kā resurss dažādu sporta un aktīvās 
atpūtas aktivitāšu īstenošanai 

� Palielinās iedzīvotāju aktivitāte sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūras izmantošanā 

� Pieaug interese par velo infrastruktūras 
izmantošanas iespējām 

� Jūrmalas pilsētā norit starptautiska mēroga 
volejbola čempionāti, vasaras sezonā 

� Jūrmalas pilsēta atrodas netālu no sabiedriskā 
transporta starptautiskajiem mezgliem 

� Izbūvēti publiski pieejami āra trenažieru 
laukumi 

Vājās puses  

� Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūra vairumā objektos ir nolietota vai 
nav piemērota sporta nodarbību rīkošanai 

� Āra sporta laukumu neesamība vai to 
neatbilstība pie izglītības iestādēm 

� Sporta objektu neatbilstība starptautisku 
sacensību rīkošanas prasībām 

� Pašvaldībā esošā sporta infrastruktūra ir 
nolietojusies, kā rezultātā sporta objektu 
noslodzes lielu īpatsvaru veido tehniskie darbi 

� Atbilstošu  sporta objektu trūkums izraisa lielu 
noslodzi esošajai sporta infrastruktūrai 

� Papildus budžeta slogu veido izmaksas no 
sporta infrastruktūras iznomāšanas no privātā 
un valsts sektora 

� Neracionāla apsaimniekošana veido papildu 
finansiālo slogu Jūrmalas pašvaldības 
budžetam 

Iespējas 

� Izveidot piemērotu sporta infrastruktūru 
pašvaldības izglītības iestādēs 

� Identificēt Jūrmalas pilsētas prioritāros sporta 
veidus un atbilstoši tiem attīstīt nepieciešamo 
infrastruktūru 

� Ņemot vērā pieaugošo interesi un uzsvaru uz 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, plānot sporta 
infrastruktūras izveidi un attīstību ilgtermiņā, kā 
arī risināt tās publisko pieejamību Jūrmalas 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 

� Pilnveidot materiāltehnisko bāzi pašvaldības 
un izglītības iestāžu sporta objektos 

� Jaunas ledus halles būvniecība Jūrmalas 
pašvaldībā 

� Attīstīt stadionu “Sloka” kā augstu sasniegumu 
sporta bāzi 

� Uzlabot piekļuvi sporta infrastruktūrai  
cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

� Veloceliņu tīkla paplašināšana 
� Attīstīt volejbola laukumu iekštelpās 

rudens/ziemas sezonai  
� Nodalīt infrastruktūru augstu sasniegumu 

sportam un vispārējās izglītības un aktīvās 
atpūtas pieejamībai 

� Sakārtota pašvaldības īpašumā esošo baseinu 
infrastruktūra 

Draudi  

� Esošās sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras pārmērīgs nolietojums un 
nekoordinētas darbības to novēršanai 

� Drošības apdraudējums izmantojot 
nolietojušos sporta objektus 

� Bērnu un jauniešu intereses zudums par 
sporta aktivitātēm nepiemērotās un 
nolietojušās infrastruktūras dēļ 

� Apgrūtinoša kvalificētu treneru piesaiste, 
neatbilstošas sporta infrastruktūras un 
aprīkojuma dēļ 

� Sportistu aizplūšana uz citām pašvaldībām, 
kas spēj nodrošināt ar nepieciešamo sporta 
infrastruktūru 
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3. Sporta un akt īvās atpūtas norišu izv ērtējums 
3.1. Sporta pas ākumi un sasniegumi 

Tradicionāli Jūrmalas pilsētā tiek organizēti dažāda mēroga un uz dažādām 
mērķauditorijām orientēti sporta pasākumi. Aktuālā informācija par pasākumiem 
pieejama Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā “Sports”. 
Pasākumi notiek ar Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu. 

Lai piesaistītu maksimāli lielāku apmeklētāju skaitu, kā arī nodrošinātu cilvēku 
informētību, Jūrmalā notiekošie pasākumi tiek aktīvi reklamēti dažādos medijos un 
sociālajos tīklos. Lielo pasākumu organizatoriem, kuri tiek izvēlēti veicot iepirkumu 
procedūru, teniskajā specifikācijā tiek norādīts, ka pasākuma reklamēšanai un 
popularizēšanai nepieciešams izmantot vismaz divus plašsaziņas līdzekļus, kā arī 
papildus pilsētā tiek izvietoti reklāmas stendi, afišas uz pilsētas reklāmas stabiem un 
izplatītas reklāmas ziņu lapas. Pasākumi tiek publicēti arī Jūrmalas pilsētas un 
organizatoru sociālajos kontos.  

Pēdējo trīs gadu laikā Jūrmalas pilsētā notikuši dažādi nozīmīgi vietējā un 
starptautiskā mēroga pasākumi (25.attēls). Pasākumi tiek iedalīti sekojošās kategorijās: 

� Starptautiska mēroga pasākumi – pasākumi, kurā piedalās vismaz divu valstu 
dalībnieki; 

� Nacionāla mēroga pasākumi – pasākumi, kuros piedalās tikai vietējie sportisti; 
� Pašvaldības (vietēja) līmeņa pasākumi – Jūrmalas pilsētas domes iestāžu un 

struktūrvienību organizētie pasākumi. 
 

Jūrmal ā notikušo sporta pas ākumu skaits pa gadiem 
25.attēls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avots: Jūrmalas Sporta servisa centrs 
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Kā redzams 25.attēlā, pašvaldības mēroga pasākumu (Jūrmalas pilsētas domes 
struktūrvienību un iestāžu organizētie pasākumi) skaits pēdējos trīs gados ir bijis līdzīgs 
un nedaudz samazinājies 2018.gadā. Starptautiskā mēroga pasākumu skaits pēdējos 
gadus ir bijis nemainīgs. 

7. tabulā apkopoti dati par pēdējo trīs gadu laikā Jūrmalas pilsētā notikušajiem 
sporta pasākumiem sadalījumā pa sporta veidiem.  

 

 
Jūrmalas pils ētā notikušie sporta pas ākumi sadal ījum ā  

pa sporta veidiem un m ēroga, 2017.-2019.gads 
7.tabula 

 
Sporta pasākumu 

iedal ījums p ēc 
sporta veidiem 

Starptautiska m ēroga Nacion āla mēroga Pašvald ības (viet ēja) 
mēroga 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Air ēšana - - 1 14 10 12 - - - 
Basketbols  3 3 4 3 4 7 3 3 4 
Burāšana 4 1 - 2 - - - - 3 
Bokss  - - 1 - - - - - - 
Florbols  - - - 1 1 1 - 3 1 
Futbols  1 4 - 6 3 6 7 3 5 
Handbols  1 1 - 3 3 4 2 - 1 
Hokejs  2 1 1 6 3 3 4 1 2 
Mākslas 
vingrošana 1 1 1 - 1 2 3 1 - 

Maratoni  1 - - 4 5 5 - - - 
Orient ēšanās - - - 2 2 3 3 - - 
Peldēšana 2 - - 2 - 1 7 6 3 
Volejbols 
klasiskais - - - 1 1 - 3 3 2 

Volejbols 
pludmales 3 - 1 3 3 1 2 3 1 

Pludmales 
regbijs/regbijs 4 2 4 2 3 3 - - 1 

Šahs 1 1 2 - 1 - 1 1 1 
Teniss/pludmales 
teniss 1 2 2 2 - 3 - - - 

Ūdens 
motosports 1 1 1 1 1 1 - - - 

Karat ē 1 1 1 - - 1 - - 1 
Džudo  1 1 1 - - - - - 1 
Veterānu sporta 
pasākumi - - - 3 - 2 8 - - 

Citi  10 5 5 3 16 1 24 26 8 
Avots: Jūrmalas Sporta servisa centrs 

 
2017., 2018. un 2019.gados Jūrmalas pilsētā norisinājušies vairāki augstas 

nozīmes sporta pasākumi dažādos komandu sporta veidos.  
 
Basketbols 

 
� “IABL” (International Amatheur Basketball League) fināla turnīrs basketbolā 2017, 

kura ietvaros četru dienu laikā norisinājās kopumā 16 spēles (2017.gads); 
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� Baltijas basketbola līgas” - komandas “BK Jūrmala” mājas spēles, kopumā 13 
spēles (2017.gads); 

� “Pirtnieka kauss” - starptautisks basketbola turnīrs meitenēm U14 grupā, kopumā 
12 spēles (2017.gads); 

� VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles meitenes/zēni, 49 spēles 
(2017.gads); 

� Eiropas meiteņu basketbola līgas spēles U15- 3 pasākuma dienas (2018.gads); 
� “Pirtnieka kauss”- starptautisks basketbola turnīrs meitenēm- 3 pasākuma dienas 

(2018.gads); 
� Latvijas OlyBet Basketbola komandas “BK Jūrmala” mājas spēles, 18 spēles 

2017.gadā un 23 spēles 2018.gadā; 
� Baltijas basketbola līga/EST-LAT basketbola līga- komandas “BK Jūrmala” mājas 

spēles, 14 spēles (2018.gads); 
� Dubultamatieru basketbola līgas spēle, 6 mājas spēles (2018.gads); 
� Jūrmalas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem, 88 spēles (2018.gads); 
� VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles meitenes/zēni, 52 spēles 

(2018.gads); 
� 2018/2019.gada sezonā Jūrmalas basketbola komanda “BK Jūrmala” startēja gan 

Latvijas Basketbola līgā (LBL), gan apvienotajā Igaunijas-Latvijas basketbola līgā 
(EST-LAT). LBL tika izcīnīta 4.vieta, savukārt EST-LAT apvienotajā līgā komanda 
neizcīnīja iespēju spēles turpināt izslēgšanas turnīrā.  

 
Pludmales volejbols 
 

� 2017 CEV Pludmales volejbola Eiropas čempionāta fināls, 5 pasākuma dienas, 
144 spēles (2017.gads); 

� Starptautiska mēroga pludmales volejbola nometne “Beach Box Camp” un 
“Samoilovs Jurmala Cup”, 8 pasākuma dienas (2017.gads); 

� Starptautiskais pludmales volejbola turnīrs “Samoilovs Jurmala Cup” (2017.gads); 
� Volejbola Nacionālās līgas 2.divīzijas spēle vīriešiem, 8 spēles 2017.gadā un 10 

spēles 2018.gadā; 
� CEV 2018 European Beach Volleyball Championship U22, 4 pasākuma dienas 

(2018.gads); 
� Latvijas čempionāts pludmales volejbolā ERGO OPEN 2016, 6 pasākuma dienas 

(2018.gads); 
� Beach Box camp un Samoilova pludmales volejbola turnīrs vīriešu profesionāļu un 

MIX grupai, 4 pasākuma dienas (2018.gads); 
� No 22.-25.augustam Jūrmalā norisinājās FIVB Pasaules tūres 3* posms 

pludmales volejbolā vīriešiem (2019.gads) 
 

Futbols 
 

� Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem “SynotTip Virslīga “Virslīgas Dublieru 
čempionāts”, 13 spēles 2017.gadā un 7 spēles 2018.gadā; 

� Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem “SynotTip Virslīga”, 17 mājas spēles 
(2018.gads); 

� UEFA Eiropas līgas un čempionu līgas spēles, 2 spēles (2018.gads); 
� LFF Baltijas kauss U21 izlašu spēles (2018.gads); 
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� LFF U17 Federācijas kausa spēles, 3 pasākuma dienas (2018.gads); 
� Latvijas čempionāts pludmales futbolā, 6 pasākuma dienas, vairākas spēles 

(2018.gads); 
� Jūrmalas domes kauss pludmales futbolā 2016, 4 pasākuma dienas, vairākas 

spēles (2018.gads); 
� Jūrmalas virslīgas futbola komandas “FK Spartaks Jūrmala” 15 mājas spēles līgā, 

izcīnot Latvijas futbola čempionātā 5.vietu (2019.gads). 
 
 
Handbols 
 

� Latvijas čempionāts handbolā vīriešiem SynotTip virslīga, 14 spēles 2017.gadā un 
17 spēles 2018.gadā; 

� Latvijas čempionāts handbolā vīriešiem 1.līga SynotTip virslīga, 14 spēles 
2017.gadā un 4 spēles 2018.gadā; 

� Latvijas čempionāts handbolā, kurā Jūrmalas virslīgas handbola komanda 
“Jūrmalas Sports” izcīnīja 5.vietu (2019.gadā). 

 
Kā starptautiska mēroga pasākums būtu īpaši atzīmējams 2017.gadā notikušais CEV 

Pludmales volejbola Eiropas čempionāta fināls, kur piecu dienu laikā tika izspēlētas 144 
spēles, kuru laikā savā starpā sacentās reitinga 32 vadošie vīriešu un sieviešu 
volejbolistu pāri. Tas bija augstākā līmeņa pludmales volejbola turnīrs, kāds organizēts 
Baltijā. Eiropas čempionāta finālam Jūrmalas pludmales centrā tika izveidoti seši 
pludmales volejbola laukumi- četri laukumi spēlēm un divi iesildošie laukumi. Fināla 
spēles notika centrālajā stadionā, kas tika izbūvēts sacensību vajadzībām un tajā tika 
nodrošinātas vairāk kā 3000 skatītāju vietas.  

Papildus populārāko sporta veidu sacensībām, 2017.gadā Jūrmalā pirmo reizi 
norisinājās Pludmales tenisa festivāls “Jurmala Sand”, Latvijas florbola čempionāts 2. līgā 
vīriešiem ar 7 spēlēm, savukārt 2018.gadā Latvijā vēl nebijis turnīrs- Eiropas čempionāts 
pludmales tenisā pieaugušajiem. Turnīrā piedalījās sportisti no 21 valsts un tās bija 
pirmās augstākā līmeņa sacensības pludmales tenisā ne tikai Latvijas, bet arī visas 
Baltijas vēsturē.  

 
2017.gadā Jūrmalas pilsētā notikuši arī dažādi vietēja mēroga pasākumi, tajā skaitā: 
 
� Jūrmalas čempionāts basketbolā; 
� Jūrmalas čempionāts hokejā; 
� Sacensības dažādos sporta veidos starp mācību iestādēm. 

 

Pēdējos gados lielu popularitāti iemantojuši dažādi maratoni, kas piesaista lielu 
dalībnieku  un apmeklētāju skaitu, kā arī popularizē Jūrmalas pilsētu. Maratonu skaits 
gadu no gada atšķiras, tomēr vislielākais tas bijis 2016.gadā, kad Jūrmalā norisinājušies 
astoņi nacionāla mēroga maratoni. 2017.gadā Jūrmalā norisinājies viens starptautiska 
mēroga maratons (starptautiskais Krāsu skrējiens) un četri nacionāla mēroga maratoni. 
2018. un 2019.gadā Jūrmalas pilsētā norisinājās pieci nacionāla mēroga maratoni, tai 
skaitā jau par Jūrmalas pilsētas tradīciju kļuvušais Krāsu skrējiens (26. attēls), kurš 
2019.gadā norisinājās jau ceturto reizi.  Krāsu skrējiens ir  populārs visā pasaulē – katru 
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gadu tas norisinās vairāk nekā 50 pasaules valstīs. Krāsu skrējiena dalībniekiem 5 
kilometru skriešanas/nūjošanas distances laikā ir iespēja piedzīvot krāsu festivāla sajūtas. 
Krāsu skrējiena distancē var piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma. 
Bērni var startēt “Lego” 500 metru līdz viena kilometra bērnu skrējienos. Ik gadu šis 
pasākums pulcē lielu skaitu pilsētas iedzīvotāju un viesu. 

 
Ikgadējais Kr āsu skr ējiens Kauguros, J ūrmal ā  

26.attēls 
 

 

 
Kopš 2012.gada Jūrmalā norisinās arī Starptautiskais skriešanas pusmaratons, kas 

laika gaitā pārtapis par Jūrmalas pavasara sporta/ skriešanas svētkiem un katru gadu 
pavasarī norisinās Majoru pludmalē, kur pulcē aktīvākos Latvijas skrējējus dažādās 
distancēs, nūjotājus un aktīvās atpūtas cienītājus ar ģimenēm. 

No 2015.gada līdz 2018.gadam katru gadu 4.maijā Jūrmalā notika Neatkarības 
dienas velobrauciens - sporta pasākums, kas vieno kopīgā velo braucienā Latvijas velo 
profesionālus un amatierus, ģimenes ar bērniem par godu Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienai. Kopš 2019. gada Jūrmalā notiek 4. maija sporta svētki. 

Kopš 2017.gada septembra beigās Jūrmalā norisinās unikālais Electric Run 
Jūrmala  (27.attēls) - košākais rudens skrējiens, kurā dalībniekiem 5 km distances laikā 
ir iespēja piedzīvot pozitīvas emocijas LED gaismā un mūzikas skaņās. Paralēli 
skriešanai dalībnieki var piedalīties Lego bērnu skrējienos un Zumba fitnesa 
meistarklasēs profesionālu Zumba fitness instruktoru vadībā. 
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Electric Run J ūrmala 2018.gads  
27.attēls 

Kopš 2013.gada  ik gadu vasarā notiek Jūrmalas velomaratons (28.attēls) - plaši 
velo svētki pilsētā ar dažādām papildus izklaidējošām aktivitātēm pieaugušajiem un 
bērniem. Atbilstoši fiziskajai sagatavotībai, dalībniekiem ir iespēja iesaistīties dažāda 
garuma velo distancēs. 

Jūrmalas velomaratons 2018.gads  
28.attēls 

 

Kopš 2011.gada septembra beigās vai oktobra sākumā ik gadus norisinās Jūrmalas 
MTB velomaratons (29.attēls) - vienīgās kalnu riteņbraukšanas sacensības Latvijā, kuru 
unikālā trase aizsākas un arī noslēdzas pašā Baltijas jūras krastā, tālāk vedot pa 
pārbaudījumiem bagātajām Priedaines meža takām un distances noslēgumā – arī pa 
asfalta segumu. Licencētiem sportistiem velomaratona ietvaros tiek piedāvāta 47 km 
garā Sporta MTB distance, plaši iecienītā Tautas MTB distance (47 km), kas ļauj 
azartiskākajiem dalībniekiem startēt gan individuāli, gan komandas sastāvā. Ģimeņu 
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MTB distances parāde, kas apvieno Latvijas aktīvākās ģimenes un draugu kolektīvus 10 
km garā braucienā pa pludmali, bet Bērnu brauciens (0,3–1 km) piemērots pašiem 
mazākajiem divriteņu un līdzsvara velosipēdu stūrētājiem vecumā līdz 12 gadiem. 

 
Jūrmalas MTB velomaratons  

29.attēls 

 
Jūrmalas Gada balva sport ā 
 

Katru  gada nogali Jūrmalas pilsētas pašvaldība atskatās uz paveikto sporta jomā, 
izvērtē sasniegumus, panākumus un apbalvo savus labākos sportistus, komandas, 
trenerus, skolotājus, notikumus un izvērtē paveikto sportā mūža garumā. Atzinības un 
naudas balvas tiek piešķirtas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 
25.novembra nolikumu Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums”. 

Balvas mērķis ir popularizēt sabiedrībā sporta pozitīvo ietekmi uz veselīgu 
dzīvesveidu - apzināt, izvērtēt un apbalvot fiziskās un juridiskās personas par nozīmīgu 
ieguldījumu un augstu rezultātu sasniegšanu sportā, veselīgas jaunās paaudzes 
izglītošanu un Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanu Latvijas un pasaules mērogā. 

Balvas pretendenti ir Jūrmalas pilsētas sporta klubi, individuālie sportisti, bērni un 
jaunieši, komandas, treneri, sporta seniori, sporta veidi, sporta pasākumi, kā arī Jūrmalas 
pilsētā notikušo sporta pasākumu organizatori. No Jūrmalas pilsētas populārākajiem 
sporta veidiem, balvas ieguvuši pludmales volejbola, basketbola un handbola pārstāvji.  

 
2018. un 2019.gados J ūrmalas Gada balvas sport ā ieguvuši: 
 

� Par “Gada sportisti J ūrmal ā”  atzīta Jūrmalas Sporta skolas vieglatlēte Kristīne 
Blaževiča (2018.gadā) un pludmales volejboliste Tīna Laura Graudiņa 
(2019.gadā); 

� “Gada sportists J ūrmal ā” tituls piešķirts pludmales volejbolistam Aleksandram 
Samoilovam (2018.gadā) un ūdensmotosportistam Nikitam Lijcam (2019.gads); 
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� “Gada trenera” balvu saņēma basketbola komandas “Jūrmala” galvenais treneris 
Mārtiņš Gulbis (2018.gads) un pludmales volejbola treneris Genādijs Samoilovs 
(2019.gads); 

� Par “Gada komandu”  gan 2018., gan 2019.gadā atzīts basketbola klubs 
“Jūrmala”; 

� Ar titulu “Gada lab ākā komanda individu ālajos sporta veidos” apbalvotas 
pludmales volejbolistes Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka 
(2018.gads) un pludmales volejbolisti Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs 
(2019.gads); 

� Par “Gada sporta notikumu J ūrmal ā” atz īts  2018 CEV Eiropas U-22 
čempionāts pludmales volejbolā un 2019.gada Starptautiskās volejbola 
federācijas (FIVB) Pasaules tūres 3* posms pludmales volejbolā vīriešiem; 

� Par “Gada sportistu paraolimpiskajos sporta veidos”   atzīts A.Brants, kurš 
ieguvis 4. vietu Pasaules čempionātā parabobslejā (2018.gads) un ratiņtenisiste 
Žaneta Vasaraudze-Gailīte (2019.gads); 

� Apbalvojumu “Par m ūža ieguld ījumu J ūrmalas sporta att īst ībā” saņēma 
Jūrmalas Sporta skolas ilggadējā horeogrāfe Ināra Meļņičenko (2018.gads) un 
galda tenisists Andris Balbieris (2019.gads). 

 
Jūrmalas Gada balva sportā kūrortpilsētā tiek piešķirta jau divdesmito gadu, lai 

godinātu sportistus par panākumiem un pateiktos tiem, kuri veicinājuši veselīgu un 
sportisku dzīvesveidu jūrmalnieku vidū.   

3.2.  Vesel ības veicin āšanas un akt īvās atpūtas pas ākumi, to 
veicin āšana  

 
Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ar katru gadu tiek piedāvātas aizvien vairāk jaunas 

iespējas bez maksas apmeklēt dažādas sportiskas un veselību veicinošas aktivitātes 
(8.tabula). Pieejami dažādi bezmaksas pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai 
dažādām sabiedrības grupām, tajā skaitā īpaši pasākumi grūtniecēm, senioriem un 
cilvēkiem ar invaliditāti.  Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem bez maksas 
visu gadu  pieejamas nūjošanas nodarbības, ielu vingrošanas nodarbības, Cigun 
nodarbības, joga un fitnesa aktivitātes veselības maršrutos (no jūnija līdz augustam) – 
vingrojumi atbilstoši dalībnieku vecuma grupai aktīvā un sportiskā maršrutā. 

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļa piedāvā 
bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar redzes traucējumiem: 

 
� joga cilvēkiem ar invaliditāti – no jūnija līdz augustam; 
� adaptīvās peldēšanas apmācība cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām; 
� nodarbības trenažieru zālē cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām; 
� tematiskas veselības nodarbības iedzīvotājiem virs 54 gadiem un cilvēkiem ar 

invaliditāti; 
� fiziskas aktivitātes iedzīvotājiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, izmantojot cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem pielāgotu inventāru pludmalē un peldes jūrā peldratos. 
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Vesel ības veicin āšanas pas ākumi J ūrmalas pils ētā, 2017.-2019.gads  
8.tabula 

Aktivit ātes 
nosaukums  

2017.gads  2018.gads  2019.gads  

īstenošanas 
periods  

dal ībnieku 
skaits  

īstenošanas 
periods  

dal ībnieku 
skaits  

īstenošanas 
periods  

dal ībnieku 
skaits  

Aktivit ātes pils ētas iedz īvotājiem un viesiem 

Nūjošanas 
nodarb ības*  

03.08.-
10.12. 

688 
dalībnieki 

visā periodā 

25.02.-
31.12. 

1 461 
(līdz 01.12.) I-XII 3467 

Ielu vingrošanas 
nodarb ības 
pludmal ē* un 
telp ās**** 

20.07.-28.09 
153 

dalībnieki 
visā periodā 

IV, IX, XI, XII 
mēnešos 

telpās, V, VI, 
VII, VIII 

pludmalē 

625 
pludmalē 
(01.05.-
30.09.) 

177 telpās 
(līdz 01.12.) 

V, VI, VII, VIII 
pludmalē 

III, IV, IX, X, 
XI, XII telpās 

 

Pludmalē 
938 (01.05.-

30.09.) 
Telpās - 350 

Cigun 
nodarb ības 
pludmal ē* un 
telp ās**** 

23.07.-
30.09. 700 

IV, V, X, XI, 
XII - telpās, 
VI, VII, VIII, 
IX pludmalē 

Pludmalē 
762 (01.06.-
31.08.) 424 
telpās (līdz 

01.12.) 

VI, VII, VIII, 
IX  pludmalē 
III, IV, V, IX, 
X, XI telpās 

 

Pludmalē 
728 (01.06.-

31.08.) 
Telpās - 342 

Jogas 
nodarb ības 
pludmal ē* un 
telp ās**** 

26.07.-
06.09. 

223 
dalībnieki 

visā periodā 

IV, V, IX, X, 
XI, XII 

telpās, VI, 
VII, VIII 

pludmalē 

Pludmalē 
208 (01.06. 
līdz 31.08.); 

IV, V, IX, X, 
XI, XII telpās, 

VI, VII, VIII 
pludmalē 

Pludmalē 
208 (01.06. 
līdz 31.08.); 

Fiziskas 
aktivit ātes 
fizioterapeita 
vad ībā Vesel ības 
maršrut ā* 

- - 01.06.-
30.09. 

Pludmalē 
252 

dalībnieki 
(01.05.- 

31.07.2018) 

01.06.-30.09. 

Pludmalē 
312 

dalībnieki 
(01.05.- 

31.07.2018.) 

Fizisko aktivit āšu 
pasākumi 
skol ēniem  
peld ēšanas 
fizisk ās aktivit ātes 
un vesel īga uztura 
pasākumi 
skol ēniem* 

- - 18.01.-
31.12. 

150 skolēni 01.06.-30.09. 235 skolēni 

Pakalpojumi J ūrmalā deklar ētiem iedz īvotājiem 

Vingrošana ūden ī 
person ām ar 
aptaukošanos*** 

01.01.-31.12. 505 01.01.-
31.12. 361 Visu periodu 364 

Fizioterapeita 
nodarb ības 
senioriem grup ās 
un individu āli*** 

01.01.-31.12. 332 01.01.-
31.12. 213  

Visu periodu 
 

238 

Vesel ību veicinošs 
pasākumu 
komplekss 
senioriem*** 

01.01.-31.12. 287 01.01.-
31.12. 201 Visu periodu 242 
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Vesel ību veicinošs 
pasākumu 
komplekss 
topoš ām 
māmiņām*** 

01.01.-31.12. 108 01.01.-
31.12. 108 Visu periodu 99 

Šūšanas 
nodarb ības 
pirmspensijas un 
pensijas vecuma 
person ām, 
bezdarbniekiem 
un person ām ar 
invalidit āti 

- - 03.08 – 
10.12. 15 20.05-30.10 20 

Aktivit ātes person ām ar invalidit āti 

Bočia nodarb ības 
cilv ēkiem ar 
pārvietošan ās 
grūtībām* 

22.08.-31.12. 94 01.03.-
31.12. 52 01.03.-30.06. 71 

Adapt īvais golfs* 24.08.-31.12. 102 01.03.-
31.12. 71 01.03.-30.06. 87 

Nodarb ības 
piel āgotā 
trenažieru z ālē* 

09.10.-31.12. 6 01.03.-
31.12. 29 01.03.-31.12. 27 

Adapt īvās 
peld ēšanas 
nodarb ības* 

09.10.-31.12. 11 01.03.-
31.12. 28 01.03.-31.12. 27 

Sporta diena 
person ām ar 
invalidit āti** 

- - 09.06. 60   

Tenisa nodarb ības 
person ām ar 
invalidit āti** 

- - 13.06.-
28.08. 38   

Fiziskas 
aktivit ātes 
iedz īvotājiem, kas 
pārvietojas 
ratiņkrēslā, 
izmantojot 
cilv ēkiem ar 
kust ību 
trauc ējumiem 
piel āgotu 
invent āru 
pludmal ē un 
peldes j ūrā 
peldratos* 

- - 01.06.-
15.09. 134 01.06.-30.09. 64 

Šoudouns**** 01.09.-30.11. 8 rudens 12 01.09.-30.11. 

13 
(vidēji 5 

dalībnieki 
vienā grupā) 

Joga person ām ar 
invalidit āti**** 29.08.-31.12. 

vidēji 10 
dalībnieki 

vienā grupā 

01.06.-
30.11. 

vidēji 15 
dalībnieki 

vienā grupā 

17.05.-
30.11. 

33 
(vidēji 10 
dalībnieki 

vienā 
grupā) 

Ratiņdeju 
nodarb ības 
cilv ēkiem ar 
invalidit āti* 

01.09.-31.12. 8 01.03.-
31.12. 

14 (vidēji 8 
dalībnieki 

nodarbībā) 

01.03.-
31.12 

217 (vidēji 
9 dalībnieki 
nodarbībā) 

Fizisk ās 
aktivit ātes basein ā 
person ām ar 

01.09.-31.12. 
vidēji 10 

dalībnieki 
vienā grupā 

15.04.-
15.12. 

vidēji 10 
dalībnieki 

vienā grupā 

20.05.-
30.11. 

vidēji 10 
dalībnieki 

vienā grupā 
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redzes 
invalidit āti**** 

(kopā 2 
grupas) 

Fizisk ās 
aktivit ātes basein ā 
ar dzirdes 
invalidit āti **** 

01.09.-31.12. 
vidēji 10 

dalībnieki 
vienā grupā 

15.04.-
15.12. 

vidēji 10 
dalībnieki 

vienā grupā 

20.05.-
30.11 

vidēji 10 
dalībnieki 

vienā grupā 

 
* aktivitātes realizētas ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros 
** aktivitātes realizētas Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa ietvaros 
*** pakalpojumi nodrošināti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr. 67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 
**** aktivitātes ieplānotas kārtēja gada Labklājības pārvaldes budžeta ietvaros 

Avots: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde 
 
 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām aktīvu integrāciju Jūrmalas pilsētas sporta dzīvē 
veicina Vaivaru pamatskola, Vaivaru Rehabilitācijas centrs un Sociālās integrācijas valsts 
aģentūra. Kūrorta rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” izveidoti paraolimpiskie sporta 
laukumi sēdvolejbolam un ratiņbasketbolam. 

Vaivaru pamatskola regulāri organizē  sacensības „Pepija”, „Tu vari” un 
„Uzdrošinies, nāc līdzi!”, kurās piedalās bērni gan no Jūrmalas, gan no citām Latvijas 
pilsētām. Vaivaru Rehabilitācijas centrs piedāvā reiterterapijas pakalpojumus un organizē 
jātnieku sporta sacensības „Pakaviņš”, kurās piedalās bērni no visas Latvijas. Savukārt 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra organizē sporta festivālu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām ratiņkrēslos, kuru ietvaros norisinās gan veiklības stafetes, gan sēdvolejbola, 
ielas volejbola un basketbola spēles. 

Jūrmalas pilsētā tiek īstenotas arī dažādas privātās iniciatīvas cilvēkiem ar 
invaliditāti. Tā, piemēram, orientēšanās klubs “OK–Liedags” ir pirmais klubs Latvijā, kas 
2000.gadā ieviesa “O’Pastaigu” distancē, kurā iespējams iesaistīt cilvēkus ar kustību 
traucējumiem. Sporta klubs “Neguss” piedāvā ķīniešu “ušu” apmācību cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. 

Cilvēki ar īpašām vajadzībām no Jūrmalas pilsētas startē arī Paralimpiskajās spēlēs 
un citās sporta sacensībās ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu (skat.12.tabulu). 

Arī veterānu (senioru) sporta jomā Jūrmalā tiek īstenotas vairākas privātas 
iniciatīvas. Biedrība “Senioru sporta biedrība Jūrmala” apvieno sešu sporta veidu 
seniorus: basketbola, volejbola, vieglatlētikas, airēšanas, grieķu-romiešu cīņu un galda 
tenisa sportistus. Biedrība SK “Jūrmalas sports” apvieno četru sporta veidu seniorus: 
handbola, basketbola, vieglatlētikas un airēšanas. Jūrmalas pilsētas dome finansiāli 
atbalsta arī šīs iniciatīvas (skat.12.tabulu). 
 

3.3. Sporta norises J ūrmalas pils ētas iedz īvotāju vērtējum ā 
 

Laika posmā no 2013.gada līdz 2018.gadam pētījumu centra SKDS veiktās 
Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptaujas “Attieksme pret Jūrmalas domes darbu” rezultāti 
liecina, ka iedzīvotāji kopumā ir apmierināti ar Jūrmalas pilsētas domes darbu iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā. Pēdējos gados nemainīgi augsts ir to 
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iedzīvotāju skaits, kurus pilnīgi apmierina vai drīzāk apmierina sporta dzīve Jūrmalā. 
Iedzīvotāju apmierinātība ar sporta dzīvi Jūrmalā attēlota 30.attēlā. 

 

Jūrmalas pils ētas iedz īvotāju apmierin ātība ar sporta dz īvi Jūrmal ā  
30.attēls 

Avots: Pētījumu centra SKDS 2018.gada aptauja 
 

Kā liecina 2018.gada pētījuma dati, ar sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu 
Jūrmalā 2018.gadā apmierināti bija 73,5% no aptaujātajiem respondentiem, kas ir mazāk 
kā 2016.gadā, kad apmierināti bija 77,6% no aptaujātajiem iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 
2016.gadu, nedaudz ir pieaugusi ir tā sabiedrības daļa, kuru neapmierina Jūrmalas 
sniegtais sporta un aktīvās atpūtas piedāvājums. Ja 2016.gadā ar kopējo sporta un 
aktīvās atpūtas piedāvājumu neapmierināti bija 9% no kopējiem aptaujātajiem 
respondentiem, tad 2018.gadā tas ir pieaudzis līdz 13%.  

Salīdzinot sniegtās atbildes pēc respondentu vecuma, redzams, ka 
visapmierinātākie ar sporta dzīvi Jūrmalā ir iedzīvotāji no 35 līdz 44 gadu vecumam – 
80,6% respondenti (pilnīgi apmierināti ir 22,3% un drīzāk apmierināti ir 58,3% no 
aptaujātajiem respondentiem). Vismazāk ar sporta dzīvi apmierināto ir vecuma grupā 64 
gadi un vairāk – 67%  respondentus apmierina sporta dzīve Jūrmalā. Pārējās vecuma 
grupās apmierinātība ar sporta dzīvi ir diezgan līdzīga, un ar sporta dzīvi apmierināto 
īpatsvars svārstās aptuveni no 70% līdz 75%. Vecuma grupās no 17 līdz 24 gadiem, no 
25 līdz 34 gadiem un no 35 līdz 44 gadiem neviens no respondentiem nav atzīmējis, ka 
sporta dzīve Jūrmalā pilnīgi neapmierina. 

31.attēlā apkopota informācija par Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar 
sporta dzīvi Jūrmalā atkarībā no respondentu dzīvesvietas. Kā redzams, 
visapmierinātākie ar Jūrmalas pilsētas domes darbu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un 
sporta veicināšanā ir iedzīvotāji, kas dzīvo posmā Bulduri – Dzintari – Majori – Dubulti 
(starp jūru un dzelzceļu) – 39,4% pilnībā apmierināti, bet 46,5% drīzāk apmierināti (kopā 
85,9% apmierināto), no apkaimēs dzīvojošajiem visapmierinātākie ir Kauguru iedzīvotāji 
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– 72,3%. Vismazāk apmierināto ar  veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanu Jūrmalas 
pilsētā ir iedzīvotāji posmā Dzintari – Majori (starp dzelzceļu un upi), kur 54,3% atbildējuši, 
ka apmierina pilnīgi vai drīzāk apmierina, kas salīdzinot ar citās Jūrmalas apkaimēs 
dzīvojošajiem ir zemāks rādītājs. 

 
Jūrmalas pils ētas iedz īvotāju apmierin ātība ar sporta dz īvi Jūrmal ā 

2018.gadā atkar ībā  no dz īvesvietas, % 
31.attēls 

Avots: Pētījumu centra SKDS 2018.gada aptauja  

 
Pētījumu centra SKDS 2018.gadā veiktās Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptaujas 

ietvaros iedzīvotājiem tika lūgts novērtēt sporta pasākumus un norises Jūrmalā. Kā 
redzams 32. attēlā, kopumā ar sporta dzīvi Jūrmalas pilsētā iedzīvotāji ir apmierināti – 
58,6% respondentu ir atbildējuši, ka sporta dzīve Jūrmalā tos apmierina, bet 17,6%, ka 
tos pilnīgi apmierina . Tāpat iedzīvotājus apmierina arī iespēja sportot pašiem, iespēja 
sportot bērniem, kā arī iespēja apmeklēt dažādus sporta pasākumus. Vislielākā 
iedzīvotāju neapmierinātība ir ar sporta infrastruktūru un brīvas pieejas sporta laukumiem. 
Kopumā 22,8% respondentu neapmierina brīvas pieejamības sporta laukumu daudzums, 
bet 20,1% respondentu neapmierina sporta infrastruktūra (sporta laukumu, trenažieru, 
sporta objektu pieejamība). 
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Apmierin ātība ar sporta pas ākumiem J ūrmal ā 2018.gadā, % 
32.attēls 

 
 
 
 

Avots: Pētījumu centra SKDS 2018.gada aptauja  
 
Pētījumu centra SKDS 2018.gadā veiktās Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptaujas 

ietvaros iedzīvotājiem tika uzdots arī jautājums par to, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami 
sporta dzīvē Jūrmalas pilsētā. 13,3% respondentu atbildēja, ka nepieciešams vairāk 
labiekārtotu brīvpieejas laukumu un āra trenažieru, 5,1% respondentu uzskata, ka 
nepieciešams nodrošināt vairāk nodarbības un iespējas sportot bērniem un jauniešiem, 
tajā skaitā bezmaksas. Tāpat 5,1% respondentu uzskata, ka nepieciešams uzlabot sporta 
būves un to materiāltehnisko nodrošinājumu. 3,7% respondentu uzskata, ka 
nepieciešams attīstīt velosatiksmes infrastruktūru un veicināt riteņbraukšanu. 

Aptaujātie Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji minēja arī tādas lietas kā nepieciešamību 
vairāk attīstīt sportu pilsētas apkaimēs, attīstīt vairāk ziemas sporta veidus, uzlabot sporta 
zāles un nodarbības skolās, tāpat arī nodrošināt vairāk iespējas sportot pensionāriem, 
jaunajām māmiņām, personām ar invaliditāti, tajā skaitā bezmaksas. Aptaujātie 
respondenti uzskata, ka nepieciešams arī lielāks pašvaldības atbalsts sportam un 
sportistiem, kā arī vairāk dažādu sporta pasākumu organizēšana Jūrmalas pilsētā. Daži 
aptaujātie gan pauž uzskatu, ka nepieciešams samazināt pasākumu skaitu, kas pamatā 
saistīts ar satiksmes ierobežojumiem šo pasākumu laikā. 43,8% aptaujāto respondentu 
nespēja nosaukt, ko nepieciešams uzlabot Jūrmalas sporta dzīvē. 

Pētījumu centra SKDS 2018.gadā veiktās aptaujas ietvaros Jūrmalas pilsētas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem tika jautāts arī par to, cik bieži tie Jūrmalas pilsētā pārvietojas 
ar velosipēdu. Kā redzams 33.attēlā, liela daļa (45,9%) atbildēja, ka pēdējā gada laikā 
velosipēdu nav izmantojuši, 22,8% ar velosipēdu pārvietojas retāk kā reizi nedēļā, 18,5% 
vismaz reizi nedēļā, bet tikai 8,8% ar velosipēdu pārvietojas gandrīz katru dienu.  

33.attēlā redzams 2018.gada  salīdzinājums ar 2014. un 2016.gadā veiktajām 
aptaujām, par Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju pārvietošanās biežumu ar velosipēdu. Pēc 
aptaujas rezultātiem redzams, ka iedzīvotāju pārvietošanās ar velosipēdu biežums ir 
līdzīgs. Nelielās rezultātu atšķirības varētu būt izskaidrojamas ar to, ka 2016.gada 
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aptauja ir veikta aprīlī, savukārt 2014. un 2018.gada aptaujas ir veiktas novembrī un 
decembrī, kad velosipēdi tiek izmantoti daudz retāk.  

  
Jūrmalas pils ētas iedz īvotāju pārvietošan ās ar velosip ēdu biežums 2014., 2016. 

un 2018.gad ā,% 
33.attēls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avots: Pētījumu centra SKDS 2018.gada aptauja 

 
Visbiežāk ar velosipēdu pārvietojas iedzīvotāji vecumā no 17-24 gadiem (aptaujā 

piedalījās iedzīvotāji vecumā no 17 līdz 75 gadiem).  
Otra lielākā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju kategorija, kura izmanto velosipēdus, ir 

iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem. 8,0% šīs vecuma grupas iedzīvotāju ar 
velosipēdu pārvietojas katru vai gandrīz katru dienu, 26,7% vismaz reizi nedēļā, savukārt 
pēdējā gada laikā velosipēdu izmantojuši nav 31,8%. 

Vismazāk velosipēdu izmanto iedzīvotāji vecumā virs 64 gadu vecumam, no kuriem 
66,1% pēdējā gada laikā nav izmantojuši velosipēdu. Salīdzinoši maz velosipēdu kā 
pārvietošanās līdzekli izmanto arī iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 63 gadiem (55,3% pēdējā 
gada laikā nav izmantojuši velosipēdu) un iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (50.9% 
pēdējā gada laikā nav izmantojuši velosipēdu). 

Ņemot vērā respondentu dzīvesvietu, visaktīvākie velosipēdu izmantotāji dzīvo no 
Jaundubultiem līdz Vaivariem starp jūru un dzelzceļu – tikai 13,1% šīs apkaimes 
iedzīvotāju pēdējā gada laikā nav izmantojuši velosipēdu. Savukārt 50,5% šīs apkaimes 
iedzīvotāju velosipēdu izmantojuši retāk kā reizi nedēļā, 23,0% vismaz reizi nedēļā, bet 
10,7% velosipēdu izmanto katru vai gandrīz katru dienu. 

Vismazāk velosipēdu izmanto tie Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo posmā 
Dzintari – Majori (starp dzelzceļu un upi), 55,8% šīs pilsētas daļas iedzīvotāju atzīmējusi, 
ka velosipēdu pēdējā gada laikā nav izmantojuši, tomēr atšķirība no citām apkaimēm ir 
salīdzinoši maza un svārstās no 46,9% pilsētas daļā no Jaundubultiem līdz Vaivariem  
starp dzelzceļu un upi, līdz 52,6% Kauguros. 

Veicot aptauju par  velosipēdistiem domāto ielu infrastruktūru (velosipēdu ceļi, 
maršruti, norādes u.c.), iedzīvotāji apmierinātību pauduši ievērojami biežāk (54%) nekā 
neapmierinātību (36%). 34.attēlā apkopoti aptaujāto 299 respondentu atbildes.  
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 Jūrmalas pils ētas iedz īvotāju apmierin ātība ar velosip ēdistiem dom āto ielu 
infrastrukt ūru 2018.gad ā,% 

34.attēls 

 
Avots: Pētījumu centra SKDS 2018.gada aptauja 

 
Kā redzams 34.attēlā, lielāks ir to iedzīvotāju īpatsvars, kuri izmanto velosipēdu un 

kurus apmierina velosipēdistiem domātā infrastruktūra, t.i., 56%. No visiem 
respondentiem drīzāk un pilnībā neapmierināti ir 40% iedzīvotāju.  
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3.4. Jūrmalas pils ētas sporta un akt īvās atpūtas norišu izv ērtējums 
(SVID) 

 
9.tabula 

 
Stipr ās puses  

� Pašvaldībā norisinās gan vietēja un 
nacionāla, gan starptautiska mēroga sporta 
pasākumi dažādām interešu grupām 

� Jūrmalas pašvaldībā vairāki sporta 
pasākumi ir kļuvuši par tradicionāliem un 
tiek rīkoti katru gadu 

� Tiek finansiāli atbalstīti labākie sportisti, 
sporta skolas audzēkņi, komandas un viņu 
treneri 

� Liela daļa aktīvās atpūtas pasākumu ir 
pieejami bez maksas 

� Veselību veicinošu sporta aktivitāšu 
pieejamība Jūrmalas pilsētā 

� Visām sociālajām grupām pieejami dažādi 
aktīvās atpūtas pasākumi 

� Jūrmala kā kūrortpilsēta piesaista sportiski 
aktīvos iedzīvotājus un līdzjutējus no citām 
pašvaldībām un ārvalstīm 

� Plaša iespēja jauniešiem un bērniem apgūt 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
programmas dažādos sporta veidos 
 

Vājās puses  

� Aktīvās atpūtas pasākumu norises laikam ir 
izteikta sezonalitāte (no maija līdz 
oktobrim) 
 

 

Iespējas 

� Veicināt pēc iespējas lielāku iedzīvotāju 
skaita iesaisti veselīga dzīvesveida 
īstenošanā 

� Iesaistīt līdzfinansēšanā Jūrmalas 
pašvaldībā esošos uzņēmējus, kā arī 
piesaistīt citus finanšu avotus 

 

Draudi  

� Samazinās pilsētas iedzīvotāju 
ieinteresētība aktīva dzīvesveida 
pasākumu īstenošanā 

� Klimata pārmaiņu rezultātā samazinās 
aktīvās atpūtas iespējas ziemas sezonā 
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4. Sporta un akt īvās atpūtas jomas p ārvald ība un finans ēšana 
Jūrmalas pils ētā 

 

4.1. Sporta un akt īvās atpūtas jomas p ārvald ība 
 

Sporta un aktīvās atpūtas joma Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek īstenota atbilstoši 
Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) noteiktajai kārtībai. Sporta un 
aktīvās atpūtas jomas pārvaldības shēma attēlota 35.attēlā. 

 
Sporta un akt īvās atpūtas jomas p ārvald ība Jūrmalas pils ētas pašvald ībā  

35.attēls 

 
Lēmumus attiecībā uz sporta nozares attīstību, struktūru un finansējumu pašvaldībā, 

pieņem Jūrmalas pilsētas dome. Darbs notiek domes sēdēs un pastāvīgajās komitejās, 
kas izveidotas atbilstoši Nolikumam. Saskaņā ar Nolikumu ir šādas komitejas: 

 
� Finanšu komiteja; 
� Pilsētsaimniecības un drošības komiteja; 
� Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja; 
� Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja; 
� Attīstības un vides jautājumu komiteja; 
� Tūrisma un kurortoloģijas komiteja; 
� Izglītības un kultūras jautājumu komiteja; 
� Transporta un mājokļu jautājumu komiteja. 

 
Katra no komitejām sniedz atzinumus par domes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem, 

kas ietekmē arī sporta un aktīvās atpūtas jomu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, tomēr 
nozīmīgākās ir Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu 
komiteja un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja, kuras izskata ar sporta 
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un aktīvās atpūtas jomu saistītus jautājumus, tajā skaitā izskatot sporta un aktīvās atpūtas 
jomai nepieciešamo budžeta līdzekļu pieprasījumu, kurš tālāk tiek izskatīts Finanšu 
komitejā.  

 
Jūrmalas Sporta servisa centrs 

Jūrmalas Sporta servisa centrs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde, kas ir tieši 
pakļauta pašvaldības izpilddirektoram un darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 8.jūnija nolikumu Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”. 

Jūrmalas Sporta servisa centra mērķis ir plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības 
politiku sporta jomā, veicināt sporta attīstību un veselīga dzīvesveida sekmēšanu 
pašvaldībā, sniegt organizatorisku palīdzību pašvaldības sporta izglītības programmu 
īstenošanā, nodrošināt pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, 
valsts un starptautiskus sporta projektus. Jūrmalas Sporta servisa centra pārraudzībā 
esošajos sporta objektos finansējuma izlietojumu infrastruktūrā nosaka un īsteno 
Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvalde un Budžeta nodaļa. 

Jūrmalas Sporta servisa centra struktūru veido divas nodaļas: projektu ieviešanas 
nodaļa un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa. 

Jūrmalas Sporta servisa centra galvenie uzdevumi ir: 
 

� veicināt pašvaldības iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību; 
� sekmēt investīciju piesaisti pašvaldības sporta pasākumu atbalstam un sporta bāzu 

attīstībai, pārraudzīt, vadīt un ieviest starptautiskos, valsts un vietēja mēroga sporta 
projektus pašvaldībā; 

� nodrošināt būvniecības procesu vadību, plānot, organizēt, pārraudzīt, kontrolēt un 
nodrošināt 1.tabulā minēto sporta objektu darbību, labiekārtošanu, nepieciešamo 
pārbūvi, ārkārtas un kārtējos remonta darbus, sporta objektu racionālu izmantošanu, 
tajā skaitā nodrošināšanu ar materiāli tehnisko aprīkojumu, kā arī sekmēt minēto 
sporta objektu attīstību ar mērķi piesaistīt augsta līmeņa sporta pasākumu īstenošanu 
pašvaldībā; 

� veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem; 
� sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Lielo Pilsētu asociāciju, 

Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Sporta Federāciju padomi, sporta veidu 
federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju un citām sporta institūcijām; 

� sniegt priekšlikumus un atzinumus par jebkuru finansējumu, kas tiek piešķirts un 
izlietots sporta pasākumiem, programmām un attīstībai. 

 

Jūrmalas Sporta servisa centrs tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Tas var saņemt finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, 
maksas pakalpojumiem un papildu līdzekļiem.  

 
Izgl ītības pārvalde 

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde ir tieši pakļauta pašvaldības 
izpilddirektoram, tās mērķis ir gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošinājumu 
izglītības ieguvei Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, sniegt organizatorisku un metodisku 
palīdzību pašvaldības izglītības iestādēm izglītības programmu īstenošanā. 

Izglītības pārvaldes struktūru veido Izglītības attīstības nodaļa, Vispārējās izglītības 
nodaļa, Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļa un Jūmalas Iekļaujošās 
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izglītības attīstības centrs. Tās pakļautībā ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestādes, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, kā arī Jūrmalas Sporta skola, kas 
realizē sporta nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs, sporta izglītību 
vispārizglītojošās skolās un Jūrmalas Sporta skolā, kā arī nodrošina interešu izglītību 
sporta jomā. 
 
Jūrmalas Sporta skola 

 Jūrmalas Sporta skola ir Jūrmalas pilsētas Domes dibināta un pakļautībā esoša 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Skola ir pašvaldības budžeta iestāde ar 
pastarpinātās pārvaldes iestādes statusu. Mācību-treniņu procesa organizēšanai 
Jūrmalas Sporta skola izmanto Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu un organizāciju sporta 
bāzes saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.  

 2018./2019. mācību gadā skolā apstiprinātas 83 profesionālās ievirzes mācību-
treniņu grupas. Skola nodrošina programmu apguvi 1133 izglītojamiem. Sporta skolā ir 
licencētas sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas: basketbols, burāšana, 
daiļslidošana, džudo, futbols, handbols, hokejs, mākslas vingrošana, peldēšana, regbijs, 
vieglatlētika, volejbols.Skola šobrīd īsteno 10 profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas vidējās izglītības pakāpē un 12 profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas pamatizglītības pakāpē. Papildus darbojas arī 11 interešu izglītības 
programmas, kas tiek finansētas no Interešu izglītības mērķdotācijas un no pašvaldības 
finansējuma. 53 interešu izglītības grupās darbojas 686 izglītojamie.  

 Programmas tiek aktualizētas pēc nepieciešamības mācību gada sākumā, veicot 
izmaiņas un papildinājumus. Papildus skola veic sporta metodiski-organizatoriskā centra 
funkcijas Jūrmalas pilsētā. Sporta skola sekmīgi organizē un vada Jūrmalas pilsētas 
skolēnu Olimpiādes sacensības sporta veidos, pilsētas sporta svētkus bērniem un 
jauniešiem.  Skolā strādā 57 treneri.  

 Skolas darbības pamatmērķis ir sporta profesionālās ievirzes izglītības 
programmu īstenošana, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu 
sasniegšanu- veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstības personības veidošanu, kas 
ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi, kvalitatīva 
izglītības procesa organizēšanu un īstenošanu.  

 Sporta skolā kā atbalsta personāls ir arī fizioterapeits, divi sporta ārsti un divas 
medmāsas. Saskaņā ar normatīvajām prasībām ir iekārtoti divi medicīnas kabineti. 
Medmāsas un sporta ārsti nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību sacensību un treniņu 
laikā, sniedz vecākiem informāciju par izglītojamo veselības stāvokli.  

Medmāsas kopā ar treneriem un sadarbībā ar fizioterapeitu organizē arī pasākumus un 
tematiskās nodarbības par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kur izglītojamie 
tiek apmācīti rīkoties negadījumu un traumatisma situācijās. 

 10.tabulā apkopots Jūrmalas Sporta skolas izglītojamo skaits sadalījumā pa 
izglītības programmām. 2018./2019. gadā vislielākais izglītojamo skaits bija peldēšanā 
(227 izglītojamie), futbolā (205 izglītojamie), basketbolā (192 izglītojamie), mākslas 
vingrošanā (120 izglītojamie) un vieglatlētikā (98 izglītojamie). 
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Jūrmalas Sporta skolas izgl ītojamo sadal ījums pa izgl ītības programm ām 

mācību gada beig ās  
10.tabula 

*20 V 813 00 1 - Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus pamatskolas 1.-9. klasei 
  30 V 813 00 1 - Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus vidējās izglītības ieguvei 

Avots: Jūrmalas Sporta skola 
 

 Ņemot vērā katru gadu pieaugošo izglītojamo skaitu, kā arī pieaugošo sabiedrības 
vispārējo pozitīvo attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu un lai 
īstenotu Plānā noteikto mērķi- sekmēt sporta un aktīvās atpūtas konkurētspēju nacionālā 
un starptautiskā mērogā, Jūrmalas Sporta skolā ir būtiski attīstīt šim mērķim paredzētu 
mūsdienīgu infrastruktūru, piesaistīt kvalificētu un motivētu darba spēku, kā arī 
popularizēt Jūrmalu kā vietu augstu sasniegumu sporta attīstībai, to sākot jau no skolas 
vecuma. Lai sekmētu šo darbību izpildi, būtu nepieciešams atjaunot un pilnveidot esošo 
Sporta skolas sporta zāli, papildinot to ar jaunu, kvalitatīvu un mūsdienīgu sporta 
inventāru, kā arī nodrošināt trenerus ar atbilstošu IKT aprīkojumu un metodiskajiem 
materiāliem kvalitatīvam treniņu procesam. Lai radītu papildus interesi, kā arī piesaistītu 
jaunus audzēkņus, nepieciešams popularizēt Sporta skolu, tās audzēkņiem veidojot 
vienotu vizuālo tēlu, organizējot nometnes un piedaloties dažādās sacensībās un citos 
organizētajos pasākumos Jūrmalas pilsētā. Īstenojot šos pasākumus tiktu ne tikai 
motivēti un atbalstīti esošie audzēkņi, bet arī tiktu radīta interese, piesaistīti jauni 
audzēkņi, kā arī tiktu popularizēts aktīvs un attīstību veicinošs brīvā laika pavadīšanas 
veids. 
 
Labkl ājības pārvalde 

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde ir Jūrmalas pilsētas domes padotībā 
esoša iestāde, kura nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības  iedzīvotājiem sociālo 

Izgl ītības programmas 
nosaukums  Kods*  

Izgl ītojamo skaits  
2016./2017. 

gads  2017./2018.gads 2018./2019.gads 

basketbols  20 V 813 00 1 173 168 178 
basketbols  30 V 813 00 1 29 20 14 
burāšana  20 V 813 00 1 29 18 23 
burāšana  30 V 813 00 1 4 7 3 

dai ļslidošana  20 V 813 00 1 43 52 38 
džudo  20 V 813 00 1 32 25 30 
futbols  20 V 813 00 1 121 174 174 
futbols  30 V 813 00 1 34 28 31 

handbols  20 V 813 00 1 39 56 53 
handbols  30 V 813 00 1 8 8 - 

hokejs  20 V 813 00 1 74 35 51 
hokejs  30 V 813 00 1 35 30 24 

mākslas vingrošana  20 V 813 00 1 104 94 110 
mākslas vingrošana  30 V 813 00 1 5 6 10 

peld ēšana  20 V 813 00 1 183 195 207 
peld ēšana  30 V 813 00 1 18 12 20 

regbijs  20 V 813 00 1 16 31 40 
regbijs  30 V 813 00 1 - 13 12 

vieglatl ētika  20 V 813 00 1 72 91 89 
vieglatl ētika  30 V 813 00 1 20 14 9 

volejbols  20 V 813 00 1 19 15 17 
volejbols  30 V 813 00 1 27 23 - 

KOPĀ: 1085 1115 1133 
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palīdzību, sniedz un organizē sociālos pakalpojumus, kā arī nodrošina veselības aprūpes 
pieejamību, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un īsteno sabiedrības integrāciju. 

Labklājības pārvalde ir atbildīgā iestāde par veselības veicināšanas pasākumu 
attīstību pašvaldībā un Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-
2020.gadam īstenošanu un ieviešanu. Labklājības pārvalde administrē arī Jūrmalas 
pilsētas domes līdzfinansētos iedzīvotāju iniciatīvas projektus konkursa kategorijā 
“Veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas 
pasākumu īstenošana”. 
 
Sporta organiz ācijas J ūrmal ā 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā darbojas arī liels skaits privāto sporta organizāciju 
(biedrības/nodibinājumi u.c.), no kurām liela daļa ir saņēmusi arī finansiālu atbalstu no 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības  sporta pasākumu vai citu sporta norišu organizēšanai. 

11.tabulā apkopota informācija par pašvaldībai zināmajām sporta organizācijām. 
 

 
 

Sporta organiz ācijas J ūrmalas pils ētas pašvald ībā  
11.tabula 

Sporta veids Organiz ācija Sporta veids Organiz ācija 

Volejbols  

� Biedrība “Volejbola klubs 
Jūrmala” 

� Volejbola klubs 
“Jūrmala/T” 

� Biedrība “Pufaikciema 
entuziasti” 

� Pludmales volejbola 
biedrība “Smilšu Lauva”  

 

Basketbols  

� BK “Jūrmala” 
� Biedrība “Meiteņu 

basketbola klubs 
Jūrmala” 

� Sporta klubs “Jūrmalas 
sports” 

� Biedrība “Jūrmalai un 
sportam” 

Airēšana  

� Airēšanas klubs "Majori" 
� Specializētā airēšanas 

sporta skola 
� Sporta klubs "Jūrmalas 

sports" 

Bokss  

� Biedrība “Jāņa Roviča 
boksa klubs” 

� Biedrība “Jūrmalas 
boksa klubs” 

� Jūrmalas boksa skola; 
� Profiboksa klubs 

“Jūrmala” 
� Biedrība “Fighter Elvis 

promotion” 

Florbols  Florbola klubs “FK Jūrmala” Handbols  Biedrība SK “Jūrmalas 
sports” 

Regbijs  

� Regbija klubs “Jūrmala”  
� Biedrība “Latvijas 

Amatieru Regbija Klubu 
Asociācija” 

Orient ēšanās 
 

Jūrmalas pilsētas 
orientēšanās klubs 
“Liedags” 

Daiļslidošana  Daiļslidošanas klubs 
“Jūrmalas slidas” Vieglatl ētika  Sporta klubs “Jūrmalas 

sports” 

Auto-moto 
sports  

� Biedrība “Jūrmalas 
Delveri” (motokross)  

� Biedrība “Papa’s sacīkšu 
komanda” 

Galda teniss  “SSB Jūrmala” galda 
tenisa sekcija 
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� Biedrība “Jūrmala Racing 
Team”” (ūdens 
motosports) 

Ūdens sports  

� Latvijas jahtklubs 
� Priedaines jahtklubs 
� Burāšanas sporta 

vienības fonds “Collatis 
Viribus” 

� Biedrība "Jūrmalas 
ūdensslēpošanas un 
veikborda parks” 

� Biedrība “Ūdens 
slēpošanas klubs 
Priedaine” 

� Biedrība “Tautas Sports” 
(ūdensslēpošana) 

� Biedrība “Jurmala 
offshore sailing team” 

Cīņas sports  

� Austrumcīņu sporta 
klubs “Neguss”; Skolas 
sporta klubs “Neguss” 

� Cīņas sporta klubs 
“MMA Jūrmala” 

� Džudo klubs “LIDO” 
� Vsevoloda Zeļonija 

Džudo skola 
� Biedrība “Vjačeslava 

Bondarekno judo 
skola” 

� Biedrība “Ippon.lv” 

Mākslas 
vingrošana 

Biedrība “O.T. Jūrmalas 
mākslas vingrošanas 
klubs” 

Peldēšana Biedrība “Aquatic 
Jūrmala” 

Hokejs 

� Biedrība SK “MSL” 
� Biedrība HK “Kauguri” 
� Biedrība SHK “Jūrmala” 
� Biedrība HK “Dubulti” 
� Biedrība VHK “Jūrmalas 

Bebri” 
� Biedrība HK “Ice Wolves” 

Futbols 

� SIA FK “Spartaks” 
� Biedrība FK “Spartaks” 
� Biedrība FC “Jūrmala” 
� Biedrība FK “Kauguri 

PBLC” 
� Biedrība “Devro 

Jūrmala” 
� Nodibinājums 

“Jūrmalas Futbola 
attīstības atbalsta 
fonds” 

Citi  

� Biedrība “RUN & BIKE & SKI” 
� Jūrmalas alpīnistu klubs “9.3 MEZGLI” 
� Jūrmalas ātrslidošanas klubs 
� Paukošanas sporta klubs “SALVO” 
� Biedrība “Senioru sporta biedrība Jūrmala” 
� Sporta klubs “SIENA” 
� Biedrība “Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs Amazones” 
� Deju centrs “Jurmala dance center” 
� Sporta deju klubs “Tango” 

Avots: https://jurmala.lv/lv/sports/sporta-organizacijas/ 
 
 
Nodrošinot likumā “Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto autonomo funkciju – 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību un ievērojot Sporta likuma 
7.pantā noteikto pašvaldības kompetenci sporta jomā sekmēt sporta organizāciju, tajā 
skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību un finansēt sporta sacensības, kā arī 
nodrošinot gan nacionāla līmeņa, gan pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos 
noteikto mērķu izpildi, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atbalstu juridiskām, fiziskām 
personām un nevalstiskajām organizācijām, veicinot sporta aktivitātes Jūrmalas pilsētā. 
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36.attēlā apkopota informācija par pašvaldības sniegto finansiālo atbalstu sporta un 
aktīvās atpūtas jomā. 

  
 Jūrmalas domes finansi ālā atbalsta veidi  

36.attēls 

 
Sporta un aktīvās atpūtas finansēšana Jūrmalas pilsētā notiek: 
 
� piešķirot līdzfinansējumu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo 

sportistu atbalstam; 

� piešķirot līdzfinansējumu publisku un Jūrmalas pilsētai raksturīgu aktīvās atpūtas un 
sporta pasākumu un sacensību īstenošanai; 

� finansiāli atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas projektus, tai skaitā projektus veselības 
veicināšanas pasākumu īstenošanai; 

� finansiāli atbalstot Jūrmalas pilsētas domes dibinātu nodibinājumu “Jūrmalas Futbola 
attīstības atbalsta fonds”. 

 
Kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome sniedz finansiālu atbalstu sporta 

organizācijām, to pārstāvētajām komandām, kā arī individuālajiem sportistiem, nosaka 
Jūrmalas pils ētas domes 2018.gada 15.marta nolikums Nr.13 “Par J ūrmalas 
pils ētas domes l īdzfinans ējuma pieš ķiršanu sporta organiz āciju, to p ārstāvēto 
komandu un individu ālo sportistu atbalstam ” (turpmāk- Nolikums Nr.13). Atbalsta 
mērķis ir finansiāli atbalstīt Jūrmalas pilsētas sporta organizācijas, to pārstāvēto komandu 
un individuālo sportistu, t.sk. augstu sasniegumu sportistu dalību Latvijas un 
starptautiskās sacensībās un čempionātos. 

Pašvaldības finansiālais 
atbalsts

Sporta organizācijām, to pārstāvētajām 
komandām un individuālajiem 

sportistiem

Sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem

Iedzīvotāju iniciatīvas sporta un 
aktīvās atpūtas jomā

Nodibinājumam "Jūrmalas Futbola 
attīstības atbalsta fonds"
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Iesniegt pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un pretendēt uz minēto 
pašvaldības līdzfinansējumu var Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
biedrība vai nodibinājums, kas: 

• ir reģistrēts Jūrmalas pilsētā un pārstāv Jūrmalas pilsētas sporta komandas; 
• pārstāv individuālos sportistus, kuri ir deklarēti pašvaldības administratīvajā 

teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža. 
 

4.2. Atbalsts augstu sasniegumu sportam  
 

Saskaņā ar Jūrmalas pils ētas domes 2011.gada 31.marta nolikumu Nr.7 
“Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sport ā un kult ūrā pieš ķiršanas k ārt ība 
un apm ērs”  Jūrmalas pilsētas dome piešķir naudas balvas par  augstiem sasniegumiem 
Jūrmalas pilsētas sportistiem.  

Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīti oficiālās starptautiskās klātienes 
sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību 
kalendārā. Attiecīgā sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta 
federāciju reģistrā. 

  
Naudas balvu piešķir par sekojošām sacensībām: 
 
� olimpiskās spēles un paraolimpiskās spēles; 
� pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā; 
� Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā. 

 
12.tabulā apkopots piešķiramo naudas balvu apmērs par godalgotām vietām 

dažāda mēroga sacensībās, atbilstoši minētajam nolikumam. 
 
 
 

Jūrmalas pils ētas domes pieš ķirto naudas balvu apm ērs augstu sasniegumu 
sport ā  

12.tabula 
 

Sacens ību veids 
Naudas balvas apm ērs (p ēc nodok ļu nomaksas), 

EUR 
1.vieta  2.vieta  3.vieta  Par dal ību 

Olimpiskās (paraolimpiskās) spēles līdz 7 200 līdz 5 700 līdz 4 300 līdz 2 850 
Pasaules čempionāts, Pasaules kausa 
izcīņas kopvērtējums (vismaz 15 valstu 

konkurencē) 
līdz 5 700 līdz 5 000 līdz 4 300 - 

Eiropas čempionāts, Eiropas kausa izcīņas 
kopvērtējums (vismaz 10 valstu 

konkurencē) 
līdz 4 300 līdz 3 560 līdz 2 850 - 

Latvijas olimpiādes Jūrmalas pilsētas 
komandas sastāvā 

līdz 150 līdz 110 līdz 75 - 

Pasaules Meistaru (Master) senioru sporta 
spēles, Eiropas senioru sporta spēles, 

Pasaules senioru čempionāts un Eiropas 
senioru čempionāts Jūrmalas pilsētas 

līdz 710 līdz 570 līdz 430 - 
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Avots: Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikums Nr.7 “Naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 

Naudas balvas tiek piešķirtas arī sportistu treneriem – 50% apmērā no 12.tabulā 
minētajām summām, ja treneris atbilst sekojošiem nosacījumiem: 

 
� trenera deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta; 
� treneris trenē sportistu ne mazāk kā vienu gadu. 
 

2018.gadā tika piešķirtas divas naudas balvas sportistu treneriem- pludmales 
volejbolā naudas balva 4 650 EUR apmērā un ūdens moto sportā ūdens motorlaivā 
Formula 4 -1 750 EUR apmērā. 

 
2019.gadā tika piešķirtas naudas balvas sekojošos sporta veidos: 

� Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības “Jūrmala” airēšanas treneriem- 
542,50 EUR apmērā; 

� Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības “Specializētā airēšanas sporta 
skola”  treneriem – 647,50 EUR apmērā; 

� Pludmales volejbolā- 2 150 EUR apmērā; 
� Mākslas vingrošanā- 75 EUR apmērā; 
� Burāšanā- 37,50 EUR apmērā; 
� Paukošanā- 242,50 EUR apmērā; 
� Peldēšanā- 872,50 EUR apmērā; 
� Boksā- 370 EUR apmērā; 
� Karatē- 55 EUR apmērā. 
 

13.tabulā apkopota informācija par Jūrmalas pilsētas domes piešķirto balvu 
apmēru augstu sasniegumu sportā. 

 
Jūrmalas pils ētas domes pieš ķirto naudas balvu apm ērs augstu sasniegumu 

sport ā  
13.tabula 

 
 

komandas sastāvā (vismaz 10 valstu 
konkurencē) 

Jaunatnes olimpiskās spēles, pasaules 
jauniešu un junioru čempionāts, pasaules 

jauniešu un junioru kausa izcīņas 
kopvērtējums (vismaz 15 valstu 

konkurencē), Eiropas jauniešu un junioru 
čempionāts, Eiropas jauniešu un junioru 
kausa izcīņas kopvērtējums (vismaz 10 

valstu konkurencē) 

3 000 2 000 1 000 - 

Personām ar invaliditāti citās starptautiska 
mēroga sacensībās 

150 110 100 - 

2017 2018 2019 
48 705 EUR 29 189 EUR 30 022 EUR 
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4.3. Atbalsts akt īvās atpūtas un sporta pas ākumiem J ūrmalas pils ētā 
 
Finansiāls atbalsts paredzēts arī pasākumu organizēšanai – gan jauniem un 

Jūrmalas pilsētā vēl nenotikušiem pasākumiem, gan arī Jūrmalas pilsētai raksturīgiem un 
nozīmīgiem sporta pasākumiem, kas Jūrmalas pilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus.  

Kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē aktīvās atpūtas un sporta 
pasākumus, nosaka Jūrmalas pils ētas domes 2017.gada 14.decembra nolikums 
Nr.32 “J ūrmalas pils ētas domes l īdzfinans ēto akt īvās atpūtas un sporta pas ākumu 
projektu konkursa nolikums” .  

Prioritāri finansiāls atbalsts tiek piešķirts jaunu, unikālu, Jūrmalas pilsētā vēl 
nenotikušu pasākumu, Jūrmalas pilsētas aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūrai 
piemērotāko pasākumu, pasākumu, kuru galvenā mērķauditorija ir iedzīvotāji bez 
speciālas fiziskās sagatavotības, īpaši bērni un jaunieši, un pasākumu, kuros dalība ir 
paredzēta bez maksas, organizēšanai. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma 
intensitāte vienam projektam ir līdz 90% no tā īstenošanai paredzētā finansējuma 
kopsummas, bet ne vairāk kā 10 000 EUR. 

Projekta iesniedzējs var būt jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
reģistrēta juridiska persona, kas plāno pašvaldības administratīvajā teritorijā organizēt 
pasākumu. Savukārt kārtību, kādā tiek atbalstīti Jūrmalas pilsētai nozīmīgi un raksturīgi 
pasākumi, nosaka Jūrmalas pils ētas domes 2018.gada 16.febru āra nolikums Nr.12 
“Par J ūrmalas pils ētai rakstur īgu un noz īmīgu sporta pas ākumu, kas J ūrmalā 
norisin ājušies vismaz tr īs gadus, l īdzfinans ēšanu” , paredzot piešķirt līdzfinansējumu 
vienam pasākumam līdz pat 90% no pasākuma īstenošanai paredzētā finansējuma 
kopsummas, bet ne vairāk kā 35 000 EUR.  

Sporta pasākumu līdzfinansēšanas mērķis ir atbalstīt Jūrmalas pilsētai raksturīgu 
un nozīmīgu sporta pasākumu norisi, tai skaitā sekmēt augsta līmeņa valstiski un 
starptautiski nozīmīgu sacensību norisi. Uz atbalstu var pretendēt tādi pasākumi, kas 
Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus. 

Pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas plāno 
pašvaldības administratīvajā teritorijā organizēt pasākumu. 
 

4.4. Atbalsts iniciat īvas projektiem un vesel ības veicin āšanas 
pasākumiem J ūrmalas pils ētā 

 

 Kopš 2014.gada Jūrmalas pilsētas dome finansiāli atbalsta arī iedzīvotāju 
iniciatīvas projektus, kuru mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju un 
viesu līdzdalību Jūrmalas pilsētas vides un sociālās dzīves sekmēšanai, veselības 
veicināšanas, vides uzlabošanas, kultūras un integrācijas procesu attīstībai, atpūtas un 
brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Jūrmalas pilsētas tēla popularizēšanai. 

Līdzfinansējums iedzīvotāju iniciatīvas projektiem šobrīd tiek piešķirts saskaņā ar 
Jūrmalas pils ētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumu Nr.54 “J ūrmalas 
pils ētas domes l īdzfinans ēto iniciat īvas projektu konkursa nolikums” . 
Līdzfinansējums tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013.gada 
18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. 
un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1) un Ministru kabineta 2014.gada 
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2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība 
un uzskaites veidlapu paraugi”. 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.54 3.punktu, projekti var tikt 
iesniegti vairākās kategorijās, to vērtēšanas kategorijas ir:  

 
� publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras 

atjaunošana vai izveide;  
� sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana;  
� veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas 

pasākumu īstenošana;  
� sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai;  
� kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana.  

 
Katrai no projektu kategorijām Jūrmalas pilsētas domes profilējošā komiteja katru 

gadu apstiprina pārskata gada prioritātes. 
Iesniegtā projekta izvērtēšana balstās uz vairākiem kritērijiem, kas atrunāti nolikumā 

Nr.54 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”. 
Galvenie kritēriji ir: 

 
� projekts tiks īstenots Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā; 
� projekta pieteikuma kvalitāte; 
� Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte; 
� projekta īstenošanas nepieciešamība un projekta nozīmīgums; 
� projekta izmaksu pamatotība; 
� sabiedrības ieguvums no projekta realizēšanas. 
 

Projektus var iesniegt  Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, kā arī 
reliģiska organizācija. Maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums 
vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.  

14.tabulā apkopta informācija par īstenotajiem projektiem kategorijā “Veselības 
aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu 
īstenošana”, kas tika realizēti no 2018. līdz 2019.gadam. 
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No 2018. l īdz 2019.gadam kategorij ā “Vesel ības apr ūpes pieejam ības 
palielin āšanas un vesel īga dz īvesveida veicin āšanas pas ākumu īstenošana” 

īstenotie projekti  
14.tabula 

 

Avots: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts Īstenot ājs Aktivit āšu apraksts 
Kop ējais 

finans ējums, 
EUR 

t.sk. 
Jūrmalas 
pils ētas 
domes 

finans ējums, 
EUR 

“Ar sportu uz 
vesel ību 

2018” 

biedrība 
“Latvijas 
Muguras 

smadzeņu 
bojājumu 
biedrība 

2018.gadā 09.06. novadīta 
Sporta diena NRC “Vaivari” 

teritorijā, no 13.06. līdz 15.08. 
novadītas 10 tenisa grupu 
nodarbības personām ar 

invaliditāti. 

2 424 2 180 

“Sp ēles visai 
ģimenei” 

biedrība “Aktīvās 
atpūtas 

aģentūra” 

Dzintaru Mežparkā 2018.gadā 
26.05. un 27.05. organizētas 

spēles – minigolfs, trepju golfs, 
kornhols un domino lielās spēles. 

2 563 2 060 

“Aktivit ātes 
māmiņām ar 

bērniem” 
biedrība “ASNE” 

Projekts realizēts 2018.gadā no 
15.09. līdz 17.11, Dzintaru 

Mežaparkā katru ceturtdienu 
realizētas sportiskas nodarbības 

māmiņām ar bērniem ratiņos 

580 522 

“Joga 
ģimen ēm ar 

bērniem” 
Biedrība “ASNE” 

Sākot no 2019.gada 
12.septembra līdz 2020.gada 

30.maijam ceturtdienās 
2869 2562 

“Ar sportu uz 
vesel ību 

2019” 

biedrība 
“Latvijas 
Muguras 

smadzeņu 
bojājumu 
biedrība 

2019. gada 20.jūlijā  2381 2131 

“Sp ēles visai 
ģimenei” 

Biedrība 
„Aktīvās atpūtas 

aģentūra” 

2019. gada 25.maijā un 
31.augustā 

2850 2350 
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 “Vesel ības apr ūpes pieejam ības palielin āšanas un vesel īga dz īvesveida 
veicin āšanas pas ākumu īstenošana” īstenotie iniciat īvas projekti  

37.attēls 

 
Laika posmā no 2017. līdz 2019.gadam tika īstenoti vairāki projekti kategorijā 

“Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana 
vai izveide”, kas apkopoti 15.tabulā.  

 
 

No 2017. l īdz 2019.gadam kategorij ā “Publiski pieejamu teritoriju labiek ārtošana, 
tai skait ā atpūtas infrastrukt ūras atjaunošana vai izveide” īstenotie projekti  

15.tabula 

Projekts Īstenot ājs Aktivit āšu apraksts 
Kop ējais 

finans ējums, 
EUR 

t.sk. 
Jūrmalas 
pils ētas 
domes 

finans ējums, 
EUR 

Volejbola un 
atpūtas laukuma 
pilnveidošana un 

labiek ārtošana 

biedrība 
“Pufaikciema 
Entuziasti” 

2018.gadā veikta volejbola 
laukuma virskārtas 

atjaunošana; 
volejbola laukuma 

infrastruktūras pilnveide – 
pārvietojamu tribīņu, galda, 
solu un informācijas stenda 
iegāde; vingrošanas līdzteku 

un stieņu iegāde 

7 180 6 462 

Volejbola un 
atpūtas laukuma 
pilnveidošana un 

labiek ārtošana 

biedrība 
“Pufaikciema 
Entuziasti” 

2017.gadā atjaunota volejbola 
laukuma virskārta (55 m2), 

uzstādīti 2 pārvietojami statīvi 
volejbola tiesnešu darba 

nodrošināšanai, uzstādīta 1 
tribīne volejbola spēļu 

skatītājiem (30 sēdvietas). 

4 500 4 000 

Jāņa Pliekš āna 
96 bērnu 
laukumu 

atjaunošana un 
labiek ārtošana 

Biedrība 
“Pliekšāna 

96” 

2019. gadā atjaunotas 
līdzsvara šūpoles, uzstādīti divi 

jauni objekti – bērnu rotaļu 
laukums un nerūsējoša tērauda 

vingrošanas komplekss, 
izvietoti papildu soliņi un 

atkritumu tvertne. 

7692 6923 
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Bērnu, jauniešu 
un pieaugušo 

akt īvās atpūtas 
laukums Tirgus 

ielā 8C 

Biedrība 
"Privātās 

partnerības 
apvienība" 

2019. gadā veikta jaunu 
basketbola grozu kombinācijā 
ar futbola vārtiem uzstādīšana, 
laukuma līniju krāsošana, galda 

ar nojumi uzstādīšana, 
atkritumu tvertnes uzstādīšana, 

teritorijas sakopšana. 

7010 6211 

Volejbola un 
atpūtas laukuma 
pilnveidošana un 

labiek ārtošana 

Biedrība 
"Pufaikciema 

entuziasti" 

2019.gadā veikta volejbola 
laukuma virskārtas 

atjaunošana, t.sk. smilts 
iegāde, laukuma virskārtas 

atjaunošana, volejbola laukuma 
infrastruktūras pilnveide, t.sk. 2 

solu iegāde. 

1908 1717 

Avots: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa 

 

 
Publiski pieejamu teritoriju labiek ārtošana, tai skait ā atpūtas infrastrukt ūras 

atjaunošana vai izveide”  
38.attēls 
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4.5. Jūrmalas pils ētas priorit ārie sporta veidi  
 

No racionāla plānošanas viedokļa un lai nodrošinātu efektīvas pārvaldības 
principus, ir būtiski identificēt aktivitātes, kuru īstenošana ir prioritāra, attiecīgi tam 
plānojot finansējumu konkrētā budžeta ietvaros.  

LR Valsts kontroles Revīzijas ziņojumā par “Pašvaldību infrastruktūras objektu un 
projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu 
izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem” ir atzīts, ka dažādos līmeņos noteiktās 
prioritātes ir tās, kas palīdz izšķirties par to, ko no sākotnēji plānotā jeb vēlamā īstenot 
iespējami ātrāk, kā arī nodrošinātu saskaņotu infrastruktūras attīstību atbilstoši 
pašvaldības noteiktajiem attīstības virzieniem. 

Lai Jūrmalas pilsētā tiktu attīstīta sporta nozare galvenajos tās novirzienos – 
augsto sasniegumu sportā, sacensību sportā, sportā visiem, veselības sportā un invalīdu 
sportā, attīstot tai piemērotu infrastruktūru, piesaistot sporta profesionāļus un trenerus, ir 
jāidentificē Jūrmalas pilsētas prioritārie sporta veidi.  

Šie sporta veidi ir jāattīsta primāri un jāsekmē to konkurētspēja dažāda līmeņa 
sacensībās Latvijā, Eiropā vai pasaules mērogā.  

Ņemot vērā iepriekšējās nodaļās minēto, prioritāros sporta veidus Jūrmalā var 
noteikt pēc šādiem kritērijiem: 

1.  sporta veida popularitāte (iesaistīto dalībnieku skaits vai arī piesaistīto 
apmeklētāju skaits), nodrošinot Jūrmalas atpazīstamību; 

2. sasniegumi dažāda līmeņa sacensībās Latvijā, Eiropā vai pasaules mērogā; 
3. pilsētas tradīcijas un dabas resursu pieejamība; 
4. sporta veidi, kuros tiek organizēta profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

apmācības sportā; 
5. normatīvajos aktos par valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

standartiem, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu 
paraugiem sportā.  

Balstoties uz šiem kritērijiem, secināms, ka Jūrmalas pilsētas prioritārie komandu 
sporta veidi ir volejbols , it īpaši pludmales volejbols, futbols, basketbols un handbols . 
Savukārt kā individuālais sporta veids ir vieglatl ētika š ādās  discipl īnās – skriešana 
un l ēkšana,  kuras nodrošina cilvēka vispārējās fiziskās sagatavotības un citu sporta 
veidu apguves pamatu.  

Šie Jūrmalas pilsētas prioritārie sporta veidi (volejbols, pludmales volejbols, 
futbols, basketbols, handbols un vieglatl ētikas skriešanas un l ēkšanas discipl īnas ) 
ir jāattīsta primāri, koncentrējot pašvaldības budžeta līdzekļus un citus finanšu resursus 
infrastruktūras attīstībai un cilvēkresursu atbalstam. 

Vienlaicīgi pašvaldībā ar līdzfinansējumu ir jāatbalsta arī citi komandu un 
individuālie sporta veidi, lai nodrošinātu to konkurētspēju. 
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Komandu sporta veidiem  Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar 
Nolikuma Nr.13 9.punktā noteiktajiem kritērijiem. Prioritāri atbalsts tiek piešķirts: 

 
� vienai augstākā līgas komandai katrā sporta veidā; 
� vienai otrās līgas komandai katrā sporta veidā; 
� tehnisko sporta veidu sporta klubiem; 
� bērnu un jauniešu komandām. 
 
Pludmales volejbols 
 
 Pludmales volejbola spēle norisinās smilšainās pludmalēs, tādēļ, izmantojot 
pieejamos dabas resursus, Jūrmalā kā viens no prioritārajiem sporta veidiem ir noteikts 
pludmales volejbols. Vasaras sezonā pludmales volejbols piesaista lielu spēlētāju skaitu 
gan no vietējo iedzīvotāju vidus, gan kaimiņos esošajām pašvaldībām, kuri izmanto 
Jūrmalas pludmalē izvietotos volejbola laukumus.  
  
Trīs gadus pēc kārtas (2017.,2018.,2019.gads) Jūrmalā tiek organizēts arī CEV 
pludmales volejbola čempionāts “Jurmala masters”, kurš ik gadu piesaista lielu 
apmeklētāju skaitu.  
No 2015. gada līdz 2018. gadam Jūrmalā tika organizēti CEV pludmales volejbola turnīri: 
� 2015 Eiropas čempionāta posms “Jurmala Masters” vīriešiem 
� 2016. Eiropas čempionāta posms “Jurmala Masters” - vīriešiem un sievietēm 
� 2017. Eiropas čempionāta fināls - vīriešiem un sievietēm 
� 2018. Eiropas čempionāts U22 vecuma grupā – vīriešiem un sievietēm 
� 2019. gadā pirmo reizi norisinājās FIVB sacensības – Pasaules kausa posma 3 

zvaigžņu turnīrs – vīriešiem 
� 2020. Plānotas FIVB sacensības – Pasaules kausa posma 3 zvaigžņu turnīrs – 

vīriešiem un sievietēm. 
 
 Pašreiz Jūrmalā ir izvietoti 33 publiski pieejami pludmales volejbola laukumi, kurus 
spēlētājiem pašiem jānodrošina ar volejbola tīklu, kā arī sporta un aktīvas atpūtas 
iespējas tiek piedāvātas Jūrmalas pludmales centrā. Pludmales centra teritorija ir 
piemērota gan lielu nacionālu, gan starptautisku pasākumu organizēšanai, tādēļ 
nozīmīga ir tā attīstība un pilnveidošana, lai nodrošinātu arī turpmāku plaša mēroga 
pasākumu piesaisti.  
 Ņemot vērā, ka pludmales volejbolu tiešā veidā ietekmē laikapstākļi, ir svarīgi 
izveidot infrastruktūru, kas ļautu to izmantot arī sliktos laikapstākļos, kā arī rudens un 
ziemas sezonās, lai nodrošinātu treniņu procesu nepārtrauktību augstu sasniegumu 
sportā un piesaistītu apmeklētājus ārpus vasaras sezonas. Kā risinājums varētu tikt 
izskatīta iespēja Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” pieguļošajā teritorijā izveidot manēžu, 
kas nodrošinātu pludmales volejbola iespējas arī ārpus vasaras sezonas.  
 
Futbols 

 
Saskaņā ar mediju aģentūras “Mindshare” veiktajiem pētījumiem “Latvijas sporta 

veidu tops” laika posmā no 2009.-2018.gadam, nemainīgi augstu vietu visos gados ieņem 
futbols (2009.gads- 1.vieta, 2010.gads- 1.vieta; 2011.gads-1.vieta, 2012.gads- 3.vieta, 



 
75 

2014.gads- 1.vieta, 2016.gads- 2.vieta, 2018.gads- 1.vieta). Popularitātes indekss 
noteikts, balstoties uz sabiedrības aktīvo un pasīvo līdzdalību, sporta veidu statistiskajiem 
rādītājiem, kā arī kopējo sporta notikumu auditoriju TV un interneta vidē.  

Ņemot vērā sabiedrības lielo ieinteresētību futbolā kā sporta veidā gan kā pasīviem, 
gan aktīviem dalībniekiem, kā arī iespējas attīstīt Jūrmalas pilsētas stadionu “Sloka” par 
nacionālas nozīmes sporta bāzi, tai skaitā nodrošinot ar kvalitatīvu dabīgā un sintētiskā 
futbola laukumiem, kā viens no prioritārajiem sporta veidiem Jūrmalā ir noteikts futbols.  
 Jau šobrīd stadiona “Sloka” lielāko noslodzi veido Jūrmalas sporta skola un 
privātie sporta klubi, kuri izmanto stadionu futbola treniņiem un spēlēm. Stadionā mājas 
spēles un treniņus aizvada arī Jūrmalas futbola klubs “FK Spartaks Jūrmala”, kurš gūst 
augstus panākumus nacionālā mērogā, tādēļ īpaši nozīmīga ir stadiona infrastruktūras 
uzlabošana un attīstīšana kvalitatīvu treniņu procesu un spēļu norises nodrošināšanai. 
Tā kā futbols piesaista arī lielu apmeklētāju skaitu, nozīmīga ir arī stadiona apkārtnes 
infrastruktūras uzlabošana un attīstība, lai nodrošinātu apmeklētājiem drošu un 
kvalitatīvu vidi.  

Lai papildus attīstītu jauniešu futbola struktūru Jūrmalas pilsētā un izveidotu futbola 
akadēmiju, Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 1. punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Biedrību un nodibinājumu 
likuma 86.panta pirmo daļu un 87.pantu, ir nodibinājusi nodibinājumu “J ūrmalas Futbola 
att īst ības atbalsta fonds” , kura galvenie mērķi ir: 

 
� izveidot un attīstīt vienotu bērnu un jauniešu futbola struktūru Jūrmalas pilsētā; 
� izveidot futbola akadēmiju, kas kvalitatīvi sagatavo futbola spēlētājus un vārtsargus  

Latvijas nacionālajai un jauniešu izlasēm, kā arī Latvijas Virslīgas čempionātam; 
� nodrošināt visus apstākļus profesionāla futbolista sagatavošanai un karjeras 

izaugsmei; 
� attīstīt un nostiprināt futbola nozīmi veselīga dzīvesveida popularizēšanā Jūrmalas 

pilsētā, tai skaitā piedalīties futbola infrastruktūras sakārtošanā Jūrmalas pilsētā. 
 

Nodibinājums “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” sadarbībā ar Latvijas 
Futbola federāciju veido konkurētspējīga futbola struktūru un mūsdienīgu vidi jaunatnes 
futbola attīstībai un pilnveidei Jūrmalas pilsētā. Lai nodrošinātu nodibinājuma “Jūrmalas 
Futbola attīstības atbalsta fonds” nosprausto mērķu veiksmīgu sasniegšanu, finansiālo 
atbalstu nodibinājumam sniedz gan Jūrmalas pilsētas dome, gan Latvijas Futbola 
federācija. 

Saņemtais finansējuma apjoms no Latvijas futbola federācijas puses katru gadu 
atkarīgs no uzrādītajiem rezultātiem futbola struktūras sakārtošanā, savukārt Jūrmalas 
pilsētas dome plāno ik gadus piešķirt trūkstošo finansējumu, lai izveidotu veiksmīgu un 
konkurētspējīgu futbola akadēmiju. 

Futbola stratēģiskās attīstības plāns tika apstiprināts arī Latvijas Futbola federācijas 
Elites futbola attīstības komitejā un 2019.gada 30.maijā tika noslēgts savstarpējās 
sadarbības līgums starp nodibinājumu “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” un 
Latvijas Futbola federāciju. 
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Handbols 
 

Saskaņā ar Latvijas handbola federācijas izstrādāto “Latvijas handbola attīstības 
stratēģiju 2019.-2027.gadam”, Latvijas teritorijā handbols ir vairāk attīstījies tajos 
reģionos, kur tas ir pastāvējis vēsturiski. Kā vienu no šiem reģioniem ir uzskatāma arī 
Jūrmala, jo handbola attīstība Jūrmalā ir sākusies pirms 40 gadiem, kad pirmie treniņi 
tika aizvadīti Ķemeru vidusskolas pagalmā, vēlāk Slokas pamatskolas zālē.  
 Latvijas nacionālo izlašu dalība Eiropas un pasaules čempionātu kvalifikācijas 
turnīros ir neizmantota iespēja veicināt handbola kā sporta veida un Jūrmalas kā sporta 
bāzes popularitāti un atpazīstamību, kā arī nav pilnībā izmantotas iespējas organizēt 
starptautiska mēroga handbola pasākumus Latvijā. 

Jūrmalas handbola komanda “Jūrmalas Sports” šobrīd startē SynotTip virslīgā, 
kas ir nacionālas nozīmes sporta pasākums. Jūrmalas pilsētā 2017. un 2018.gadā ir 
notikušas arī SynotTip virslīgas spēles, kas popularizē handbolu kā sporta veidu 
iedzīvotāju vidū. 

Lai izmantotu iespēju popularizēt handbolu kā sporta veidu, kā arī nodrošinātu 
iespēju Jūrmalai rīkot nacionāla un starptautiska mēroga pasākumus, veicot Jūrmalas 
pilsētas Lielupes pamatskolas sporta zāles pārbūvi un piebūves izbūvi, nepieciešams 
nodrošināt tās piemērotību arī handbola treniņiem un sacensībām. 
 
 Kā individuālie prioritārie sporta veidi Jūrmalas pilsētā, ņemot vērā pieejamo 
infrastruktūru, skolu mācību programmas un sabiedrības ieinteresētību, ir noteikti 
sekojoši sporta veidi: 
 
� vieglatlētika; 
� peldēšana; 
� cīņu sporta veidi; 
� burāšana. 
 

Individuālajos sporta veidos pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 
individuālajiem sportistiem un sporta klubiem, kuri pārstāv individuālo sporta veidu 
sportistus, šādā kārtībā: 

 
� augsta sasnieguma individuālie sportisti, līdz 10 000 EUR; 
� augsta sasnieguma individuālie sportisti ar invaliditāti, finansējums tiek piešķirts līdz 

10 000 EUR; 
� bērni un jaunieši, ievērojot Nolikuma Nr.13 (“Par Jūrmalas pilsētas domes 

līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un 
individuālo sportistu atbalstam”) 7. punktā noteiktos ierobežojumus, līdz 3 000 EUR; 

� sportisti veterāni tiek līdzfinansēti līdz 3 000 EUR. 
 
 Izvērtējot esošo sporta infrastruktūru Jūrmalas pilsētā, kā arī tās atbilstību un 
piemērotību prioritāro un augstu sasniegumu sporta veidu attīstībai un sekmēšanai, tika 
secināts, ka prioritārajiem sporta veidiem tiek attīstīta sekojoša infrastruktūra: 
 
� Handbolam- Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas sporta zāle un piebūve; 
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� Futbolam, volejbolam, pludmales volejbolam un vieglatlētikai- Jūrmalas pilsētas 
stadions “Sloka”; 

� Basketbolam- Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle. 
 
16.tabulā attēlota infrastruktūras piemērotība prioritārajiem sporta veidiem. 
 

Infrastrukt ūras piem ērot ība priorit ārajiem sporta veidiem 
16.tabula 

 
Priorit ārais sporta veids  Infrastrukt ūra 

Handbols 
 
 

 
Jūrmalas pils ētas Lielupes pamatskolas 
sporta z āle un pieb ūve 
 
� Iespēja nodrošināt sporta zāli ar handbolam 

atbilstošu, sintētisko grīdas segumu 
� Iespēja izveidot skatītāju vietas, lai organizētu 

nacionāla mēroga pasākumus (Latvijas 
čempionāts handbolā) 

� Izveidot infrastruktūru, kas piemērota 
Jūrmalas prioritārajam sporta veidam, ar 
iespēju pielāgot citiem sporta veidiem 
(piemēram, florbolam) 

� Novirzot handbolu uz Jūrmalas pilsētas 
Lielupes pamatskolas sporta zāli, samazinās 
noslodze citās infrastruktūrās (piemēram, 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijā), kā arī netiek 
bojāta tur esošā infrastruktūra, kura nav 
piemērota handbolam 

Pludmales volej bols (pavasara/vasaras 
sezonā) 

 
Jūrmalas pludmales centrs 

Volejbols 
 
Sporta nams “Tauren ītis” (vietēja mēroga 
spēlēm) 

Futbols 

Pludmales volejbols (rudens/ziemas sezonā, 

kā arī starptautiskām spēlēm) 

Vieglatl ētika 

 

Jūrmalas pils ētas stadions “Sloka”  
 
� Vienīgais stadions Jūrmalas pilsētā un jau 

šobrīd ar pieejamu futbola laukumu 
� Atjaunojot un attīstot esošo infrastruktūru tiktu 

nodrošinātas UEFA un LFF prasības, kas 
radītu iespēju pieaistīt nacionāla un 
starptautiska mēroga sacensības  

� Manēžas izveide pie stadiona “Sloka” 
nodrošinās arī citu prioritāro sporta veidu 
attīstību rudens/ziemas sezonā- mainot 
segumu, manēžu iespējams pielāgot 
pludmales volejbola, kā arī vieglatlētikas 
vajadzībām 

� Rudens/ziemas un pavasara/vasaras futbola 
treniņu norises vietas nav atdalāmas, tādēļ 
blakus esošā manēža nodrošinās treniņu 
nepārtrauktību visās sezonās 

� Iespēja izveidot nacionālas nozīmes sporta 
bāzi 
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Basketbols 
 

Jūrmalas Valsts ģimn āzijas sporta z āle 
 
� Zāle jau šobrīd ir veidota ievērojot 

Starptautiskās basketbola federācijas 
prasības un, novēršot konstatētās nepilnības, 
ir piemērota kā nacionāla, tā Baltijas līmeņa 
basketbola sacensībām 

� Tehnisko prasību ziņā vispiemērotākā zāle 
basketbola terniņu procesa, kā arī spēļu 
nodrošināšanai 

� Izveidojot papildus sēdvietas, iespēja 
piesaistīt lielāku skatītāju daudzumu 
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4.6. Jūrmalas pils ētas sporta un akt īvās atpūtas jomas p ārvald ības 
un finans ēšanas izv ērtējums (SVID) 

 

17.tabula 

Stipr ās puses  
� Pašvaldības normatīvajos aktos ir paredzēts 

finansiāls atbalsts sportam Jūrmalas pilsētā, tai 
skaitā jaunu un unikālu sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumu finansēšanai un rīkošanai 

� Izveidots nodibinājums “Jūrmalas Futbola 
attīstības atbalsta fonds”, lai stiprinātu futbolu kā 
sporta veidu Jūrmalas pašvaldībā 

� Pastāvīga sadarbība ar Latvijas futbola 
federāciju, kas ir galvenā par futbolu atbildīgā 
organizācija Latvijā  

� Pašvaldība finansiāli atbalsta augstu sasniegumu 
sportu, kā arī sniedz finansiālu atbalstu 
profesionāliem sportistiem 

� Sniegts finansiāls atbalsts sporta infrastruktūras 
iznomāšanā klubiem, samazinot sporta 
infrastruktūras nomas maksu 50% - 90% apmērā 
no aprēķinātas pašizmaksas 

� Profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
programmu apguve pašvaldības izglītības 
iestādēs, t.sk., Jūrmalas Sporta skolā bez 
noteikta līdzfinansējuma, t.i., pilnībā bez maksas 

� Nodrošināts finansējums labākajiem Jūrmalas 
Sporta skolas audzēkņiem (komandām) dalībai 
starptautiskās sacensībās un nometnēs ārpus 
republikas robežām 

� Nodrošināts finansējums Jūrmalas Sporta skolas 
audzēkņiem sporta nometņu organizēšanai 

� Nodrošināts finansējums Jūrmalas iedzīvotāju 
dalībai LBS rīkotajā čempionātā Latvijas sieviešu 
basketbola līgā 

� Nodrošināts pašvaldības un ārējo finanšu avotu 
finansējums veselīga un aktīva dzīvesveida 
īstenošanai dažādām sociālajām iedzīvotāju 
grupām 

� Nodrošināts finansējums izglītības iestāžu 
organizētajiem sporta pasākumiem 

� Pašvaldības iedzīvotājiem un sporta klubiem ir 
nodrošināta iespēja saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu sporta un aktīvās atpūtas 
aktivitāšu veikšanai 

� Nodrošināts finansējums Jūrmalas Sporta skolas 
treneru atlīdzībai apjomā, ko nesedz valsts, lai 
pilsētas bērni un jaunieši profesionālās ievirzes 
izglītības programmas var apgūt pilnā apmērā 

� Papildus tiek maksāta atlīdzības Jūrmalas Sporta 
skolas treniņu, sacensību organizēšanas u.tml. 
atbalsta personālam, kā arī vecāko treneru 
atlīdzībai ar mērķi paaugstināt programmu 
apgūšanas kvalitāti 
 

Vājās puses  
� Pašvaldības sporta objektu  infrastruktūras  

pārvaldīšana ir sadalīta pa vairākām 
organizācijām 

� Nav centralizēta ilgtermiņa redzējuma par 
sporta infrastruktūras attīstību izglītības 
iestādēs 

� Sporta organizāciju uzdevumu veikšanai 
pieejamais finansējums ir atkarīgs 
galvenokārt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem 

� Sporta infrastruktūras izveide un uzturēšana 
ir balstīta uz pašvaldības budžetā 
pieejamajiem līdzekļiem 
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Iespējas  

� Noteikt Jūrmalas pilsētas prioritāros sporta 
veidus un atbalstīt tos primāri 

� Izveidot veiksmīgu un konkurētspējīgu futbola 
akadēmiju 

� Nacionālās sporta bāzes izveide, lai sekmētu 
augstu sasniegumu sporta attīstību Jūrmalā un 
sniegtu iespēju izmantot Jūrmalā pieejamos 
sporta resursus citām pašvaldībām 

� Motivēti esošie un piesaistīti papildus  kvalificēti 
treneri 

� Palielināt publiski pieejamu sporta un aktīvās 
atpūtas teritoriju skaitu 

� Palielināt gan valstiski, gan starptautiski 
nozīmīgu sacensību norisi Jūrmalas pilsētā 

� Izveidot vienu struktūrvienību, kas pārvaldītu visu 
pašvaldības un izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūru Jūrmalas pilsētā 

 

Draudi  

� Nepietiekošs finansējuma apjoms sporta 
infrastruktūras attīstībai 

� Var tikt kavēta sporta jomas attīstība 
Jūrmalas pilsētā, jo nav vienota un 
ilgtermiņa redzējuma par tās attīstību  
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II. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

1. Vīzija, prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 
 

Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam izvirza, ka 
Jūrmala 2030.gadā būs starptautiski pazīstams moderns piekrastes kūrorts un 
populārākā kūrortpilsēta Baltijas jūras reģionā ar daudzveidīgu piedāvājumu – sākot ar 
kūrorta sanatorijām, SPA centriem, tūristu mītnēm, starptautiskiem kultūras, sporta un 
izklaides pasākumiem, līdz dabas un aktīvajam tūrismam. Savukārt vidējā termiņa 
prioritātes ir norādītas Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam. 

Plāns ir instruments Jūrmalas pilsētas attīstībai ilgtermiņā sporta un aktīvas atpūtas 
jomā.  Izvērtējot esošo Jūrmalas pilsētas  sporta jomas situāciju, izanalizējot tās 
pārvaldību un piešķirto finansējumu attīstības stratēģijas pirmajā daļā, tika apkopotas 
stiprās puses un iespējamie attīstības virzieni, kā arī apzinātas vājās puses un iespējamie 
draudi. Izanalizējot iegūto informāciju plāna otrajā daļā sporta attīstības jomā apkopoti 
secinājumi. 

 
Nr.p.k.  Jomas  Secin ājumi  

1 
Jūrmalas pils ētas 
sporta un akt īvās 
atpūtas infrastrukt ūra 

Jūrmalas pilsētas prioritārajiem sporta veidiem – handbolam 
(Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas sporta zāle un piebūve), 
futbolam (Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka”), basketbolam 
(Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle), pludmales volejbolam 
(pavasara/vasaras sezonā – Jūrmalas pludmales centrs, savukārt 
rudens/ziemas sezonai – manēža), volejbolam (sporta nams 
“Taurenītis”) un vieglatlētikai (Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka”), 
infrastruktūras jāattīsta primāri 
attīstīt stadionu “Sloka” kā Nacionālu sporta bāzi, lai sekmētu 
augstu snieguma sporta attīstību 
izveidot piemērotu sporta infrastruktūru Jūrmalas pašvaldības 
izglītības iestādēs un Jūrmalas pilsētas teritorijā, primāri atbalstot 
prioritāros sporta veidus 
āra sporta laukumu un sporta zāles izbūve vispārīgās sporta 
izglītības nodrošināšanai Ķemeru pamatskolā, Jūrmalas pilsētas 
Mežmalas vidusskolā, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, Jūrmalas 
pilsētas Jaundubultu vidusskolā, Jūrmalas pilsētas Lielupes 
pamatskolā, Pumpuru vidusskolā un Kauguru vidusskolā 
pilnveidot materiāltehnisko bāzi pašvaldības un izglītības iestāžu 
sporta objektos 
attīstīt aktīvās atpūtas infrastruktūras daudzveidību un pieejamību 
Jūrmalas pašvaldībā 

2 Sporta un akt īvā 
atpūtas norises  

organizēt vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sporta un 
aktīvās atpūtas pasākumus dažādām sociālajām grupām 
pašvaldībai līdzfinansēt iedzīvotāju iniciatīvu projektus par aktīva 
dzīvesveida veicināšanu Jūrmalas pilsētā  

3 

Jūrmalas pils ētas 
sporta un akt īvās 
atpūtas jomas 
pārvald ība un 
finans ēšana  

nodot JSSC pārvaldībā pašvaldības un izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūru, lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību pašvaldības 
ietvaros 
sekmēt Jūrmalas pilsētas konkurētspēju augstu sasniegumu 
sportā nacionālā un starptautiskā mērogā 
izveidot un attīstīt futbola akadēmiju, lai nodrošinātu prioritāro 
sporta veida ilgtermiņa attīstību 
palielināt finansējumu pašvaldības budžetā Jūrmalai prioritāro 
sporta veidu un augstu sasniegumu sporta attīstībai 
nodrošināt finansējumu konkurētspējīgu treneru attīstībai un jaunu 
piesaistei 
sekmēt finansējuma piesaistes iespējas ārpus pašvaldības 
budžeta 
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Plāna Stratēģiskajā daļā definēta sporta un aktīvās atpūtas attīstības vīzija, 
prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Rīcības plānā atbilstoši katram uzdevumam ir 
noteiktas rīcības un to prioritātes to sasniegšanai. 

 

Vīzija 

Jūrmalas pils ēta – nacionālas un starptautiskas nozīmes sporta centrs ar 
nacionālas nozīmes sporta bāzi un ikvienam pilsētas iedzīvotājam un pilsētas 
viesim pieejamu attīstītu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, daudzveidīgiem, 
veselību veicinošiem sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem 

Priorit ātes 

Bērnu un jauniešu fizisk ā sagatavot ība – prioritātes ietvaros attīstīt sporta 
infrastruktūru izglītības iestādēs Jūrmalas prioritārajos sporta veidos, kā arī 
nodrošināt daudzveidīgas sporta norises bērniem un jauniešiem aktīva un 
veselīga dzīvesveida īstenošanā 

Augstu sasniegumu sports J ūrmalas priorit ārajos sporta veidos  – prioritātes 
ietvaros veicināt augstu sasniegumu sporta attīstību un konkurētspēju 

Sporta un akt īvās atpūtas pas ākumi ikvienam  – prioritātes ietvaros veicināt 
sporta un aktīvās atpūtas pasākumu daudzveidību  pilsētas iedzīvotājiem, kā arī 
palielināt iedzīvotāju ar invaliditāti interesi un līdzdalību veselīga un aktīva 
dzīvesveida īstenošanā 

Rīcības virzieni 

RV1 “Sporta pasākumu 
un aktīvās atpūtas 
aktivitāšu daudzveidība 
un pieejamība ikvienam” 

RV2 “Bērnu un jauniešu 
sporta un aktīvās atpūtas 
attīstība” 

RV3 “Augstu 
sasniegumu sporta 
veicināšana” 

Uzdevumi 

U1.1. Veselīga un aktīva 
dzīvesveida veicināšana 
ikvienam  

U2.1. Bērnu un jauniešu 
fiziskā sagatavotība 

U3.1. Infrastruktūras 
pieejamība un atbilstība 
augstu sasniegumu 
sportam 

U1.2. Sporta un aktīvās 
atpūtas infrastruktūras 
pieejamība 

U2.2. Jūrmalas pilsētas 
izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras attīstība 

U3.2. Cilvēkresursu 
piesaiste 

 
U2.3. Jūrmalas Sporta 
skolas un sporta klubu 
attīstība 

 

 
 



 
83 

2. Rīcības plāns 
Rīcības virziens RV1 “Sporta pasākumu un aktīvās atpūtas aktivitāšu daudzveidība un pieejamība ikvienam” 

Uzdevums U1.1. “Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana ikvienam” 
Nr. 
p.k.  Rīcība Sasniedzamie rezult āti Rezultat īvie rādītāji Atbild īgie Izpildes 

termi ņš 
Finans ējums, 

EUR 
Finans ējuma 

avots 

1 

Nodrošin āt 
bezmaksas akt īva un 
vesel īga br īvā laika 
pavad īšanas 
iesp ējas daž ādām 
sabiedr ības grup ām 

Nodrošinātas bezmaksas 
aktīva un veselīga brīvā 
laika pavadīšanas iespējas 
dažādām sabiedrības 
grupām 

Īstenotas veselību 
veicinošas aktivitātes 
dažādām mērķu grupām: 
nūjošanas nodarbības, ielu 
vingrošanas nodarbības, 
joga pludmalē, sporta diena 
personām ar invaliditāti, 
Bočia nodarbības cilvēkiem 
ar pārvietošanās grūtībām 
u.c. 

Labklājības 
pārvalde 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

102 846 
(gadā) 

Pašvaldība, 
ESF 

2 

Sniegt atbalstu 
iedz īvot āju 
iniciat īvām akt īva 
dzīvesveida 
veicin āšanai  

Organizēti Iedzīvotāju 
iniciatīvas projektu 
konkursi, piešķirot 
pašvaldības 
līdzfinansējumu 
pasākumiem fizisko 
aktivitāšu veicināšanai 

Īstenoti projekti, kas vērsti uz 
fizisko aktivitāšu veicināšanu 
publiski pieejamās teritorijās 

Jūrmalas pilsētas 
dome, Labklājības 
pārvalde, AP 
projektu nodaļa 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

9078 
(gadā) 

Pašvaldība 

3 

Organiz ēt 
starptautiska, 
nacion āla un viet ēja 
mēroga sporta un 
akt īvās atpūtas 
pasākumus 
dažādām mērķa 
grup ām 

Veicināta publisku, pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem 
pieejamu sporta pasākumu 
norise Jūrmalas pilsētā, 
piešķirot finansiālu atbalstu 
to organizēšanai 

Jūrmalā gadā notikuši 
vismaz seši dažāda mēroga 
publiskie sporta pasākumi 
dažādām mērķauditorijām, 
tajā skaitā vismaz viens 
starptautisks pasākums 
gadā. 

Jūrmalas Sporta 
servisa centrs 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

305 000 
(gadā) 

Pašvaldība 

Uzdevums U1.2. “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamība” 

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezult āti  Rezultat īvie rādītāji  Atbild īgie  Izpildes 
termi ņš 

Finans ējums, 
EUR 

Finans ējuma 
avots  

4 

Pils ētas atp ūtas 
parka un jauniešu 
mājas izveide 
Kauguros 
 
 

Projekta “Pilsētas atpūtas 
parka un jauniešu mājas 
izveide Kauguros” (ITI SAM 
3.3.1.) izveidots atpūtas 
parks ar skeitparku un āra 
trenažieriem. 

Kauguros izveidots atpūtas 
parks ar skeitparku un āra 
trenažieriem 

AP Infrastruktūras 
investīciju projektu 
nodaļa, Tūrisma 
un 
uzņēmējdarbības 
attīstības nodaļa, 

2020.-
2022.gads 

9 367 990 
 

Pašvaldība, 
Valsts, ERAF 



 
84 

ĪP 
Pilsētsaimniecības 
un 
labiekārtošanas 
nodaļa, Jūrmalas 
BJIC 

5 

Vesel īga dz īvesveida 
un akt īvās atpūtas 
veicin āšanas 
infrastrukt ūras 
izveide un 
atjaunošana 

Izveidoti āra trenažieri 
Dubultu pludmalē pretī 
Baznīcas ielas izejai uz jūru 
un Mellužu pludmalē pretī 
Rožu ielas izejai uz jūru 
vingrošanas iekārtas 

Izveidoti āra trenažieri 
Jaundubultos un Mellužos; 
Lielupē izveidoti norobežoti 
peldceliņi 

ĪP 
Pilsētsaimniecības 
un 
labiekārtošanas 
nodaļa 

2020.-
2026.gads 

Līdz 150 000 
(2020.gadā); 
no 2021.gada 

esošā 
budžeta 
ietvaros 

Pašvaldība 

6 

Att īst īt veloceli ņu 
tīklu J ūrmalā  
 
 

Atjaunoti un izbūvēti jauni 
veloceliņi saskaņā ar 
Jūrmalas velosatiksmes 
attīstības koncepciju, 
tostarp veikta starptautisko 
Eirovelo un rekreatīvo 
velomaršrutu marķēšana 

Veloceliņa seguma 
atjaunošana gar dzelzceļu no 
Babītes administratīvās 
teritorijas līdz Priedaines 
stacijai (ieskaitot) VAS 
"Latvijas dzelzceļš" zemes 
vienībai, projektēšana 
veloceliņa izbūvei gar 
Vikingu ielu, projektēšana 
gājēju un veloceliņu izbūvei 
Slokas ielā no Druvciema 
līdz Valteru prospektam 

Pilsētplānošanas 
nodaļa, AP 
Infrastruktūras 
investīciju projektu 
nodaļa 

2020.-
2022.gads 

993 100, no 
2023.gada 

esošā 
budžeta 
ietvaros 

Pašvaldība, 
ES 

Rīcības virziens RV2 “Bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība” 
Uzdevums U2.1. “Bērnu un jauniešu fiziskā sagatavotība” 

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezult āti  Rezultat īvie rādītāji  Atbild īgie  Izpildes 
termi ņš 

Finans ējums, 
EUR 

Finans ējuma 
avots  

7 

Peldbaseina 
kompleksa izb ūve 
Strēlnieku prospekt ā 
38 

Izbūvēts peldbaseins 
Strēlnieku prospektā 38, un 
nodrošinātas 
peldētapmācības 
nodarbības 1.-6.klašu 
audzēkņiem 

Izbūvēts 25x12 m liels 
peldbaseins ar kustīgo grīdu 

Jūrmalas sporta 
servisa centrs 
 

2023.-
2026.gads 

4 200 000 
Pašvaldība, 
ES  

8 
Organiz ēt Jūrmalas 
Sporta skolas 
Atv ērto durvju dienu 

Reizi gadā organizēta 
Atvērto durvju diena 
Jūrmalas Sporta skolā, lai 
piesaistītu jaunus 
audzēkņus un veicinātu 

1 pasākums gadā 
Jūrmalas Sporta 
skola 

Katru gadu 
septembrī 

1340 (gadā) Pašvaldība 
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bērnu un jauniešu fizisko 
sagatavotību. 

9 
Organiz ēt 
“Olimpisko dienu” 

Organizēta “Olimpiskā 
diena”, kuras laikā ar  rīta 
vingrošanu un citām 
sportiskām aktivitātēm 
veicina jauniešu interesi par 
sportu un olimpisko 
kustību. 

1 pasākums gadā 

Izglītības  
pārvalde, 
Jūrmalas Sporta 
skola sadarbībā ar 
LOK 

Katru gadu 
septembrī 

1200 (gadā) 
LOK, 
pašvaldība 

10 
Organiz ēt Jūrmalas 
Futbola dienu 

Reizi gadā organizēta 
Jūrmalas futbola diena, 
popularizējot futbolu kā 
Jūrmalas pilsētas 
raksturīgo  sporta veidu un 
piesaistīt izglītojamos 
Futbola akadēmijai 

1 pasākums gadā 
 

Jūrmalas Sporta 
skola, Jūrmalas 
Futbola 
Attīstības atbalsta 
fonds 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

1100 (gadā) 
Pašvaldība, 
LFF 

11 

Ieviest oblig āto 
peld ētapm ācību 
Jūrmalas pils ētas 
pašvald ības 
izgl ītības iest ādēs 

Ieviesta obligātā 
peldētapmācība visiem 
Jūrmalas vispārējās 
izglītības iestāžu 1.-
6. klašu izglītojamajiem 

Peldētapmācība vispārējo 
izglītības iestāžu 1.-6. klašu 
izglītojamajiem 
 

Izglītības 
pārvalde; 
Izglītības iestādes 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2021.gadu 

75 000 (gadā) 
Pašvaldības 
un valsts 
mērķdotācija 

12 

Nodrošin āt bērniem 
un jauniešiem sporta 
aktivit ātes izgl ītības 
iest ādē 

Nodrošinātas sporta 
aktivitātes izglītības 
iestādēs un interešu 
izglītības programmas 
sportā 

Vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs nodrošināt 3 sporta 
nodarbības nedēļā, 
organizēt papildus 
ārpusstundu nodarbības 
dažādos sporta veidos 

Izglītības 
pārvalde, Bērnu 
un Jauniešu 
interešu centrs, 
Jūrmalas Sporta 
skola 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Pašvaldība 

Uzdevums U2.2. “Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu sporta infrastruktūras attīstība” 
Nr. Rīcība Sasniedzamie rezult āti  Rezultat īvie rādītāji  Atbild īgie  Izpildes 

termi ņš 
Finans ējums, 

EUR 
Finans ējuma 

avots  

13 

Izgl ītības iest āžu, 
sporta 
infrastrukt ūras 
att īst ība 

Atjaunota izglītības iestāžu 
sporta infrastruktūra un 
materiāltehniskais 
nodrošinājums  

Atjaunota Jūrmalas pilsētas 
Kauguru vidusskolas sporta 
zāle un uzstādīts sintētiskā 
futbola laukuma 
apgaismojums 

AP Infrastruktūras 
investīciju projektu 
nodaļa, Izglītības 
iestādes, Jūrmalas 
pilsētas dome, 
Izglītības 
pārvalde, 
Jūrmalas Sporta 
skola, ĪP 

2020.gads 

22 527 880 
 

Pašvaldība, 
Valsts, 
ERAF, 
iespējams ES 
finansējums 

Atjaunota Jūrmalas pilsētas 
Mežmalas vidusskolas 
sporta zāle un āra sporta 
stadions 

2020.-
2021.gads 
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Uzstādīta akustiskā sistēma 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 
sporta hallē, atjaunots un 
labiekārtots sporta laukums 
un uzlabota esošā sporta 
zāle 

Pašvaldības 
īpašumu nodaļa, 
Jūrmalas Sporta 
servisa centrs 

2021-
2022.gads 

Atjaunots Ķemeru 
pamatskolas sporta 
stadions, pārbūvēts sporta 
zāles jumts, ierīkota 
ventilācijas sistēma 

2020.-
2022.gads 

Izbūvēta Jūrmalas pilsētas 
Lielupes pamatskolas sporta 
zāle 

2020.-
2022.gads 

Atjaunots Jūrmalas pilsētas 
Jaundubultu vidusskolas āra 
stadions 

2020.-
2022.gads 

Atjaunots Pumpuru 
vidusskolas sporta laukuma 
segums 

2021.-
2022.gads 

Uzdevums U2.3. “Jūrmalas Sporta skolas un sporta klubu attīstība” 
Nr. Rīcība Sasniedzamie rezult āti  Rezultat īvie rādītāji  Atbild īgie  Izpildes 

termi ņš 
Finans ējums, 

EUR 
Finans ējuma 

avots  

14 
Veicin āt 
konkur ētsp ēju 

Atjaunota un pilnveidota 
infrastruktūra, 
materiāltehniskā bāze, 
inventārs 

Veikta Jūrmalas Sporta 
skolas sporta zāles fasādes 
un telpu atjaunošana 
  

Izglītības 
pārvalde, 
Jūrmalas Sporta 
skola; 
Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju 
pārvalde 

2021.gads 15 000 

Pašvaldība 

Iegādāti vienota dizaina 
sporta tērpi audzēkņiem 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2021.gadu 

14 500 (gadā) 

Jūrmalas Sporta skolas 
treneri nodrošināti ar 
planšetdatoriem un citu 
nepieciešamo IKT 
aprīkojumu, kā arī 
modernākajām programmām 
un metodiskajiem 
materiāliem 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2021.gadu 

3 000 (gadā) 
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Nodrošināts kvalitatīvs un 
jaunākajām mācību 
metodēm atbilstošs sporta 
inventārs u.tml. 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2021.gadu 

18 700 (gadā) 

15 

Izveidot 
konkur ētsp ējīgu 
atbalsta sist ēmu 
treneriem 

Izstrādāta konkurētspējīga 
atbalsta sistēma treneru 
piesaistei darbam Jūrmalas 
Sporta skolā (tālākizglītības 
iespējas, dzīvojamās 
platības u.tml.) 

Piesaistīti 14 kvalificēti jauni 
treneri 

Izglītības 
pārvalde, 
Jūrmalas Sporta 
skola, ĪP Dzīvokļu 
nodaļa 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2021.gadu 

18 000 (gadā) Pašvaldība 

16 

Atbalst īt lab āko 
sportistu un 
komandu dal ību 
sacens ībās 

Izstrādāta atbalsta sistēma 
komandu un individuālo 
sportistu dalības iespējām 
nacionāla un starptautiska 
mēroga turnīros un 
sacensībās 

10 Jūrmalas Sporta skolas 
izglītojamo individuālajos 
sporta veidos un 5 komandu 
dalība nacionālos un 
starptautiskos turnīros un 
sacensībās 

Jūrmalas Sporta 
skola 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

58 000 (gadā) 

Pašvaldība, 
attiecīgā 
sporta veida 
federācija 

17 

Organiz ēt mācību 
treni ņu nometnes 
Jūrmalas Sporta 
skolas audz ēkņiem 

Nodrošinātas mācību 
treniņu nometnes Jūrmalas 
Sporta skolas 
audzēkņiem.. 

Organizētas mācību treniņu 
nometnes visos 12 Jūrmalas 
Sporta skolas pārstāvētajās 
sporta veidos 

Izglītības 
pārvalde, 
Jūrmalas Sporta 
skola 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

64 582 (gadā) Pašvaldība 

18 
Sacens ību 
organiz ēšana 
Jūrmalas pils ētā 

Organizētas sacensības 
Jūrmalas Sporta skolas 
pārstāvētajos sporta 
veidos. 

Katru gadu organizētas 
aptuveni 26 sacensības 

Izglītības 
pārvalde, 
Jūrmalas Sporta 
skola 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu  

17 266 (gadā) Pašvaldība 

19 
Veicin āt nacion ālo 
un starptautisko 
sadarb ību 

Organizēšana un dalība 
pieredzes apmaiņas 
pasākumos, t.sk. projektos, 
ar citu valstu sporta skolām 
un organizācijām. 

Dalība Jūrmalas pilsētas, 
citos nacionālas nozīmes 
organizētajos pasākumos, 5 
īstenotas aktivitātes ar 
esošajiem vai jauniem 
sadarbības partneriem citās 
valstīs,  

Jūrmalas Sporta 
skola 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

6 000 (gadā) 
(2020.gadā 

izvērtēt esošā 
budžeta 
ietvaros) 

Pašvaldība 

Rīcības virziens RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” 
Uzdevums U.3.1 “Infrastruktūras pieejamība un atbilstība augstu sasniegumu sportam” 

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezult āti  Rezultat īvie rādītāji  Atbild īgie  Izpildes 
termi ņš 

Finans ējums, 
EUR 

Finans ējuma 
avots  

20 

Jaunu sporta 
infrastrukt ūras 
objektu izb ūve 
Jūrmalas pils ētā 

Uzbūvēta slēgta tipa ledus 
halle Lielupē 

Izstrādāts tehniski 
ekonomiskais pamatojums 
halles izbūvei. 2021.gadā 
izstrādāts būvprojekts. 
2022.gadā 

AP  Infrastruktūras 
investīciju projektu 
nodaļa, Jūrmalas 
sporta servisa 
centrs 

2021.-
2024.gads 

3 050 000 
Pašvaldības, 
privātās 
investīcijas 
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uzsākta halles būvniecība 
Peldbaseina Rūpniecības 
ielā 13, Kauguri, pārbūve, 
t.sk. ēkas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

 2020.gads 2 044 000 
Pašvaldības, 
ES 
finansējums 

21 

Att īst īt Futbola 
akadēmiju un 
nodrošin āt Futbola 
strat ēģiskās 
att īst ības pl āna 
Jūrmal ā 2018.-
2022.gadam 
īstenošanu 

Izveidota Futbola 
akadēmija atbilstoši LFF 
standartiem un īstenots  
Futbola stratēģiskās 
attīstības plāns Jūrmalā 
2018.-2022.gadam 

Izveidota Futbola akadēmija 
Jūrmalas Sporta 
servisa centrs 
 

2020-
2022.gads 

917 513 

Pašvaldība, 
LFF, 
Jūrmalas 
Futbola 
Attīstības 
atbalsta 
fonds 

22 
Nacion ālas noz īmes 
sporta b āžu izveide 
Jūrmalas pils ētā 

Izveidot Slokas stadionu 
par nacionālas nozīmes 
sporta bāzi. 

Sintētiskā zālāja pārbūve, 
papildu apgaismojums 
lielajam stadionam, 
atjaunošana tehniskajām 
telpām 

ĪP Pašvaldības 
īpašumu nodaļa, 
Jūrmalas Sporta 
servisa centrs 

2022.-
2023.gads 

1 400 000 
Pašvaldība, 
valsts 
budžets 

Jaunas papildinošas 
infrastruktūras izveide, t.sk. 
Slokas stadionam 
piegulošajā teritorijā - 
manēža 

2021.-
2026.gads 

9 670 000 Pašvaldības 

Uzdevums U3.2. “Cilvēkresursu piesaiste” 

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezult āti  Rezultat īvie rādītāji  Atbild īgie  
Izpildes 
termi ņš 

Finans ējums, 
EUR 

Finans ējuma 
avots  

23 
Veicin āt Jūrmalas 
pils ētas 
atpaz īstam ību  

Sniegt atbalstu Jūrmalas 
pilsētas sportistu un sporta 
klubu treniņprocesa 
nodrošināšanai un dalībai 
sacensībās 

Piešķirts finansējums 
Jūrmalas sporta klubiem un 
individuālajiem sportistiem. 

Jūrmalas Sporta 
servisa centrs 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Pašvaldība 

24 
Nodrošin āt Jūrmalas 
pils ētas sporta 
nozares intereses 

Sekmēta Jūrmalas pilsētas 
organizāciju sadarbība ar 
citām sporta nozari 
pārstāvošajām 
organizācijām 

Īstenota nacionālā un 
starptautiskā sadarbība ar 
citām sporta komandām, 
treneriem un klubiem. 

Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, 
Jūrmalas Sporta 
skola 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Pašvaldība, 
Sporta nozari 
pārstāvošās 
organizācijas 

25 
Atbalst īt augstu 
sasnieguma sporta 
pasākumu, 

Atbalstīti augstu 
sasniegumu sporta 
pasākumi 

Sniegts  atbalsts pasākumu, 
sacensību un turnīru norisēm 

Jūrmalas Sporta 
servisa centrs 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

200 000 
(gadā) 

Pašvaldība 
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sacens ību un turn īru 
norisi J ūrmal ā 
 

augsta sasnieguma sportā 
Jūrmalas pilsētā 

26 

Izveidot motiv ējošu 
atbalsta sist ēmu 
Jūrmalas pils ētas 
sportistiem un 
treneriem 

Izstrādāta motivējoša 
atbalsta sistēma Jūrmalas 
pilsētas sportistiem un 
treneriem par 
sasniegumiem sportā 

Piešķirtas balvas par 
sasniegumiem sportā, t.sk. 
organizēts ikgadējais 
pasākums “Jūrmalas Gada 
balva sportā” 

Jūrmalas Sporta 
servisa centrs 

Pastāvīgi, 
sākot ar 
2020.gadu 

47 300 (gadā) Pašvaldība 

 
3. Rīcības plāna izmaksu apkopojums 

 
Rīcības virziens RV1 “Sporta pas ākumu un akt īvās atpūtas aktivit āšu daudzveid ība un pieejam ība ikvienam” 

Uzdevums U1.1. “Vesel īga un akt īva dz īvesveida veicin āšana ikvienam” 
Nr.p.k.  Pasākumi uzdevuma īstenošanai  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KOPĀ 

1 
Nodrošināt bezmaksas aktīva un veselīga 
brīvā laika pavadīšanas iespējas 
dažādām sabiedrības grupām 

102 846 102 846 102 846 102 846 102 846 102 846 102 846 719 922 

2 Sniegt atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām 
aktīva dzīvesveida veicināšanai 9078 9078 9078 9078 9078 9078 9078 63 546 

3 
Organizēt starptautiska, nacionāla un 
vietēja mēroga sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumus dažādām mērķa grupām 

305 000 305 000 305 000 305 000 305 000 305 000 305 000 2 135 000 

Uzdevums U1.2. “Sporta un akt īvās atpūtas infrastrukt ūras pieejam ība” 
Nr.p.k.  Pasākumi uzdevuma īstenošanai  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KOPĀ 

4 Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas 
izveide Kauguros 2 812 120 4 517 920 2 037 950 - - - - 9 367 990 

5 
Veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas 
veicināšanas infrastruktūras izveide un 
atjaunošana 

150 000 
Esošā 

budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

150 000 
(2020.gadā) 
un turpm āk 

esošā 
budžeta 
ietvaros 

6 Attīstīt veloceliņu tīklu Jūrmalā 159 430 610 070 223 600 
Esošā 

budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

993 100 
(2020.-

2022.gadam) 
un turpm āk 

esošā 
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budžeta 
ietvaros  

Rīcības virziens RV2 “B ērnu un jauniešu sporta un akt īvās atpūtas att īst ība” 
Uzdevums U2.1. “B ērnu un jauniešu fizisk ā sagatavot ība”  

Nr.p.k.  Pasākumi uzdevuma īstenošanai  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KOPĀ 

7 
Peldbaseina kompleksa izbūve Strēlnieku 
prospektā 38 

- - - 294 000 1 302 000 1 302 000 
1 302 
000 

4 200 000 

8 
Organizēt Jūrmalas Sporta skolas Atvērto 
durvju dienu 

1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 9380 

9 Organizēt “Olimpisko” dienu 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 8400 
10 Organizēt Jūrmalas Futbola dienu 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 7 700 
11 Ieviest obligāto peldētapmācību Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs - 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 450 000 

12 Nodrošināt bērniem un jauniešiem sporta 
aktivitātes izglītības iestādē 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esoš ā 
budžeta 
ietvaros  

Uzdevums U2.2. “J ūrmalas pils ētas izgl ītības iest āžu sporta infrastrukt ūras att īst ība” 
Nr.p.k.  Pasākumi uzdevuma īstenošanai  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KOPĀ 

13 
Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras 
attīstība 8 922 900 

12 174 
980 1 430 000 - - - - 22 527 880 

Uzdevums U2.3. “J ūrmalas Sporta skolas un sporta klubu att īst ība” 
Nr.p.k.  Pasākumi uzdevuma īstenošanai  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KOPĀ 

14 Veicināt konkurētspēju - 51 200 36 200 36 200 36 200 36 200 36 200 232 200 

15 
Izveidot konkurētspējīgu atbalsta sistēmu 
treneriem 

- 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 108 000 

16 
Atbalstīt labāko sportistu un komandu 
dalību sacensībās 

58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 406 000 

17 
Organizēt mācību treniņu nometnes 
Jūrmalas Sporta skolas audzēkņiem 

64 582 64 582 64 582 64 582 64 582 64 582 64 582 452 074 

18 Sacensību organizēšana Jūrmalas pilsētā 17 266 17 266 17 266 17 266 17 266 17 266 17 266 120 862 

19 
Veicināt nacionālo un starptautisko 
sadarbību 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 42 000 

Rīcības virziens RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicin āšana” 
Uzdevums U.3.1 “Infrastrukt ūras pieejam ība un atbilst ība augstu sasniegumu sportam” 

Nr.p.k.  Pasākumi uzdevuma īstenošanai  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KOPĀ 

20 
Jaunu sporta infrastruktūras objektu 
izbūve Jūrmalas pilsētā  

2 044 000 50 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - - 5 094 000 



 
91 

21 
Attīstīt Futbola akadēmiju un nodrošināt 
Futbola stratēģiskās attīstības plāna 
Jūrmalā 2018.-2022.gadam īstenošanu 

252 064 331 588 333 861 - - - - 917 513 

22 
Nacionālas nozīmes sporta bāžu izveide 
Jūrmalas pilsētā 

- 200 000 1 200 000 1 417 500 2 417 500 5 000 000 835 000 11 070 000 

Uzdevums U3.2. “Cilv ēkresursu piesaiste” 
Nr.p.k.  Pasākumi uzdevuma īstenošanai  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KOPĀ 

23 Veicināt Jūrmalas pilsētas atpazīstamību  
Esošā 

budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esoš ā 
budžeta 
ietvaros 

24 
Nodrošināt Jūrmalas pilsētas sporta 
nozares intereses 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

Esoš ā 
budžeta 
ietvaros 

25 
Atbalstīt augstu sasniegumu sporta 
pasākumu, sacensību un turnīru norisi 
Jūrmalā 

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 400 000 

26 
Izveidot motivējošo atbalsta sistēmu 
Jūrmalas pilsētas sportistiem un 
treneriem 

47 300 47 300 47 300 47 300 47 300 47 300 47 300 331 100 



 
 

4. Plāna ieviešana un uzraudzība 
 
Uzraudzības mērķis ir nodrošināt iespēju izvērtēt Plāna īstenošanas gaitā sasniegto, 

identificēt problēmas, sniegt pamatotus priekšlikumus Rīcības plāna aktualizācijai. 
Plāna ieviešanas uzraudzības procesā piedalās Rīcības plānā norādītās par 

aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un 
institūcijas atbilstoši savai kompetencei.  

Jūrmalas Sporta servisa centrs , kā atbildīgā iestāde, kas nodrošina pašvaldības 
sporta politiku: 
� nodrošina Plāna īstenošanu un ieviešanu; 
� seko līdzi Plāna Rīcības plāna izpildei, veicot regulāru un sistemātisku rezultātu 

pārbaudi; 
� veic rādītāju datu novērtēšanu un aktualizēšanu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

rezultātiem un sagatavo uzraudzības ziņojumu (reizi gadā); 
� sagatavo priekšlikumus Plāna Rīcības plāna aktualizēšanai, definējot jaunus rīcības 

virzienus, uzdevumus un rīcības. 
 

Uzraudz ības ziņojumi un aktualiz ācija 
 

Nozīmīgākais Plāna ieviešanas instruments ir Rīcības pl āns  ar tajā iekļautajām 
rīcībām. 

Jūrmalas Sporta servisa centrs reizi gadā, līdz kārtējā gada 1.apr īlim,  sagatavo un 
iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai 
ikgadējo uzraudzības ziņojumu par stratēģijā noteikto uzdevumu un rīcību īstenošanu, 
rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, kā arī priekšlikumus stratēģijas Rīcības plāna 
aktualizēšanai. 

Pēc Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas saskaņojuma Jūrmalas 
Sporta servisa centrs ikgadējo uzraudzības ziņojumu un aktualizēto Plāna Rīcības plānu 
iesniedz pašvaldības deputātiem izvērtēšanai Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 
sēdē. Aktualizēto Plāna Rīcības plānu apstiprina  Jūrmalas pilsētas domes sēdē. 

Jūrmalas Sporta servisa centrs līdz 2026.gada 1.apr īlim  sagatavo un iesniedz 
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai 
uzraudzības ziņojumu par Plānā noteikto uzdevumu un rīcību īstenošanu, rezultatīvo 
rādītāju izpildi par visu Plāna darbības periodu. Tas ir izvērstāks un analītiskāks ziņojums 
nekā ikgadējie uzraudzības ziņojumi. Tajā sniegta izvirzīto uzdevumu un rīcību 
īstenošanas, sasniedzamo rādītāju analīze, kā arī sniegts pārskats par finanšu 
izlietojumu, to avotu. 

Plāna noslēgumā tiek izstrādāta sporta un aktīvās atpūtas plāns nākamajam 
plānošanas periodam, par pamatu tā izstrādei izmantojot sagatavoto Plāna pilno 
izvērtējumu un spēkā esošos Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentus. 

 
 

 


