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Izmantotie saīsinājumi 

un termini 

Attīstības programma – Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Attīstības stratēģija – Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam 

Dome – Jūrmalas pilsētas dome 

ERAF- Eiropas reģionālās attīstības fonds 

GMI pabalsts – pabalsts garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

ĢIS – ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

Investīciju plāns – Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” 

II. nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas „Investīciju plāns” 

Pašvaldība – Jūrmalas pilsētas pašvaldība 

Rīcības plāns – Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. 

nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļā “Darbības un pasākumi” 

Uzraudzības ziņojums – Attīstības programmas uzraudzības ziņojums par laika periodu 

no 2016.gada līdz 2019.gadam  
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Ievads un metodoloģija 
Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam ir vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas prioritātes un aktivitāšu kopums, lai sasniegtu 

Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktos ilgtermiņa mērķus un lai 

Jūrmala pēc iespējas efektīvi izlietotu savā rīcībā esošos finanšu resursus un 

cilvēkresursus. Attīstības programma ir pamats Jūrmalas pilsētas pašvaldības investīciju 

mērķtiecīgai plānošanai un darba uzdevumu izpildei.  

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā ir izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi: 

 Starptautiski pazīstams, moderns veselības kūrorts un populārākā kūrortpilsēta 
Baltijas jūras reģionā; 

 Austrumu un Rietumu kontaktu veidošanas un tikšanās vieta Baltijas reģionā; 

 Kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs. 
 

Lai efektīvi organizētu darbību un koncentrētu uzmanību Attīstības stratēģijā noteikto 

ilgtermiņa mērķu sasniegšanai ir noteiktas trīs prioritātes- “Jūrmalnieks”, 

“Kūrortpilsēta” un “Daudzveidīga uzņēmējdarbība”. 

Jūrmalas pilsētas attīstībai vidējā termiņā ir trīs galvenās jomas - kūrorta attīstība, 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšana un kvalitatīvas infrastruktūras attīstība. Šīs jomas 

nav nodalāmas, jo katras jomas attīstība palīdz attīstīt arī abas pārējās. 
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Attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar Domes 2011.gada 20.oktobra sēdes 

lēmumu Nr.454 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

izstrādes uzsākšanu”, balstoties uz normatīvajiem aktiem, kā arī nacionāla līmeņa, 

Rīgas plānošanas reģiona un vietējā līmeņa plānošanas dokumentiem.  

Attīstības programmas izstrādei izmantoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2010.gada 23.septembra “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu 

izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.  

Attīstības programma ir apstiprināta ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu 

Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

apstiprināšanu” un veiktās izmaiņas Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir 

apstiprinātas ar Domes lēmumiem. 

Ņemot vērā noteiktos stratēģiskos mērķus, Attīstības programmā noteikti trīs vidēja 

termiņa attīstības mērķi. 

 

Kūrorts un tikšanās vieta 

 Kūrortu tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana 

 Kūrorta attīstība 

 Kurortoloģijas un kūrortam nepieciešamās izglītības attīstība 

 Viesmīlības pakalpojumu attīstība 

 Veselības tūrisma attīstība 

 Aktīvā un dabas tūrisma attīstība 

 Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana 

 Partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, 
sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās 
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Komunālā un transporta infrastruktūra 

 Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības 
uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība 

 Marķējumu un informācijas zīmju sistēmas pilnveide 

 Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība 

 Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē 

 Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

 Energoapgādes un sakaru attīstība 

 Atkritumu utilizācijas sistēmas pilnveide 

 Publiskās telpas labiekārtošana 

 Dzīvojamā fonda attīstība 

 Privātīpašuma sakārtošanas motivācija 
 

Sociālā infrastruktūra 

 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu 

 Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība 

 Daudzveidīga kultūras un sporta vide 

 Droša dzīves vide 

 Kvalitatīvs sociālais atbalsts 

 Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi 

 Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana 

 Partnerattiecību veidošana ar citām pašvaldībām 
 
Lai sasniegtu Attīstības programmā noteiktos mērķus, tika identificētas prioritātes un 
rīcības, iekļaujot tās Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” 
II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļā “Darbības un pasākumi”. Vienlaikus regulāri 
tiek izstrādāts Investīciju plāns trim gadiem, kurš tiek aktualizēts katru gadu, izvērtējot 
pašvaldībai pieejamos finanšu resursus un to apjomu, un ir Attīstības programmas 
pielikums. 
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Jūrmalas pilsētas 

raksturojums 

Jūrmalas pilsēta ir iecienīta tūristu atpūtas vieta un ērta dzīves telpa vietējiem 
iedzīvotājiem, jo līdzsvarotas attīstības pamatā vienmēr ir sabalansēta sociālā, 
ekonomiskā un vides attīstība, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi veselīgā pilsētā.  

Tā balstās uz ekonomisko, ekoloģisko un sociālo sistēmu veselību un harmoniju, vides 
un tautsaimniecības līdzsvaru un dabas resursu saglabāšanu. 

Jūrmala ir gan vēsturiski tradicionāla, gan mūsdienīga un pastāvīgi atrodas attīstības 
procesā. Jebkurai attīstībai nepieciešams labs pamats, tādēļ laika periodā no 
2016.gada līdz 2019.gadam pilsētā tiek īstenoti infrastruktūras un teritoriju 
labiekārtošanas darbi, vienlaikus saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, dabas 
vērtības un attīstot pilsētu par vienu no Baltijas kūrorta, konferenču tūrisma un 
atpūtas centriem. Paplašinātas tiek kultūras dzīves, atpūtas un sporta iespējas, kuras 
atzinīgi novērtē jūrmalnieki un pilsētas viesi. 

Plašais kultūras un sporta iespēju piedāvājums līdzās Jūrmalas uzņēmumiem, kuri 
sniedz kvalitatīvus kūrorta ārstniecības, veselības uzlabošanas un citus viesmīlības 
pakalpojumus, ir veicinājis tūrisma attīstību pilsētā. 

Pilsētas piedāvājums ir svarīgs, tomēr tas nebūtu iespējams bez pašiem 
jūrmalniekiem. Tādēļ Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir padomāts par pabalstiem bērna 
piedzimšanas gadījumā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums jūrmalniekiem līdz 
pat 90% apmērā, bezmaksas sabiedriskais transports gandrīz visiem pilsētas 
iedzīvotājiem, brīvpusdienas visiem bērniem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs 
– no bērnudārza līdz pat 12. klasei – un veselības aprūpes pabalsts visiem pilsētas 
senioriem. 

Iedzīvotāju blīvums Jūrmalā ir 567 cilvēki uz kvadrātkilometru. Visblīvāk apdzīvotā 
daļa ir Kauguri (18,1 tūkstotis iedzīvotāju) un Sloka (5,9 tūkstoši) kopā ar Kaugurciemu 
(1,1 tūkstotis) – šajā daļā dzīvo 25,1 tūkstotis iedzīvotāju, un tā ir pielīdzināma vidēja 
mēroga Latvijas pilsētai. 

Laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. janvārim Jūrmalā vērojams 
iedzīvotāju skaita pieaugums – tas palielinājies par 857 iedzīvotājiem. Tikmēr valstī 
norisinājies pretējs process – iedzīvotāju skaits samazinās. Jūrmalā aptuveni 60% 
iedzīvotāju ir darbspējīgā vecumā. 
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Neraugoties uz pozitīvo dabisko pieaugumu 2018. un 2019. gadā, arī Jūrmalā, tāpat 
kā valstī kopumā, vērojama sabiedrības novecošanās. Pēc Nodarbinātības valsts 
aģentūras datiem, bezdarba līmenis Jūrmalā 2019. gadā bija 3,7%, Latvijā – 7,5%. 
Bezdarba līmeņa rādītāji saglabājušies līdzīgi kā 2018. gadā – Jūrmalā tas bijis 
ievērojami zemāks nekā vidēji Latvijā. 

Jūrmalas uzņēmējdarbības vide ir saistīta ar tūrisma nozari. Uzņēmēji darbojas 
galvenokārt mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, kā arī izmitināšanas un 
ēdināšanas pakalpojumu jomā, kas skaidri norāda uz darbības virzieniem tūrisma 
attīstībai – tās ir viesnīcas, spa, medicīnas, atpūtas un izklaides pakalpojumi un 
tirdzniecība. Būtiska Jūrmalas ekonomikas sastāvdaļa ir arī nekustamā īpašuma 
nozare un dažādu konsultāciju pakalpojumu sniegšana. Pilsētā darbojas arī 
būvniecības, ceļu būves, nekustamā īpašuma attīstīšanas un apsaimniekošanas u.c. 
uzņēmumi. 

Lai atbalstītu jaunu konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Jūrmalas 
administratīvajā teritorijā, Jūrmalas pilsētas teritorijā darbojas biznesa inkubators. 
Jūrmalā uz 2019.gadu bija reģistrēti 4619 uzņēmumi. 

Iepriekšējos gados sākto aktivitāšu īstenošana būs labs pamats Jūrmalas pilsētas 
ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Vienlaikus 
pašvaldība sāks aktīvi izstrādāt Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2023.-
2029.gadam un gatavoties jaunajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam 
2021.–2027.gadam, lai nodrošinātu finansējuma piesaisti pašvaldības attīstības 
veicināšanai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajām prioritātēm. 

Jūrmalas pilsētas attīstības procesa uzraudzībai tiek izmantota virkne rezultatīvo 
rādītāju, sadalot tos teritorijas attīstības, politikas rezultātu un darbības rezultātu 
rādītājos. Šo rādītāju izmaiņas ļauj sekot līdzi pilsētas attīstības procesiem. 
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Teritorijas attīstības 
rādītāji 

Bāzes 
gads 

Bāzes 
gada 

vērtība 

2020. 
gada 

sasniedza
mie 

rādītāji 

2019. 
gada 
dati 

2018. 
gada 
dati 

Komentāri Tendence* 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 

Teritorijas attīstības 
līmeņa indekss 

2011 0,736 >1,01 0,484   
http://www.vraa.gov
.lv/lv/publikacijas/att
istibas_indekss/ 

↓ 

Iedzīvotāju skaits 2013 50 481 > 47 100 57 503   Avots: PMLP ↑ 

Bezdarba līmenis % 
31.07. 
2013. 

5,3 < 5,5 3,7   Avots: NVA ↓ 

Iedzīvotāju skaits līdz 
darbspējas vecumam 
% 

2013 13,8 > 13,8 14,4   Avots: PMLP, CSP ↑ 

Iedzīvotāju skaits 
darbspējas vecumā % 

2013 64,2 > 63,8 60,9   Avots: PMLP, CSP ↓ 

Iedzīvotāju skaits virs 
darbspējas vecuma % 

2013 22 < 22,4 24,7   Avots: PMLP, CSP ↑ 

Ekonomiski aktīvās 
tirgus sektora 
vienības uz 1000 
iedzīvotājiem 

2011 54 > 58   77 

No 2013.gada Tirgus 
sektora ekonomiski 
aktīvi uzņēmumi 
statistiskajos 
reģionos, republikas 
pilsētās un novados 
uz 1000 iedzīvotājiem 

↑ 

Strādājošo vidējā 
bruto darba algas 
samaksa eiro 
sabiedriskajā sektorā, 
EUR 

2013 

421 (LVL) 
vecā 

versija 
637 

(bruto)/ 
455 

(neto) 

> 550 
(LVL)  

782.58 
(EUR, pēc 
konvertāc

ijas) 

982 
(bruto)
/ 718 
(neto) 

  

CSP (Strādājošo 
mēneša vidējā darba 
samaksa republikas 
pilsētās un novados 
(euro) sabiedriskajā 
sektorā bruto/neto) 

↑ 

*  
↑- pieaugums  
↓- samazinājums  
→ - nav izmaiņas  

 

  

  

Teritorijas 

attīstības rādītāji  
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Tematiskais 

izvērtējums 

Kūrorts un tikšanās vieta 

Jūrmala ir vienīgā kūrortpilsēta Latvijā un ir pirmā Latvijas pilsēta, kas uzņemta Eiropas 

Kūrortu asociācijā. Jūrmalas pilsētas pašvaldība sevi redz kā starptautiski pazīstamu 

modernu piekrastes kūrortu un populārāko kūrortpilsētu Baltijas jūras reģionā. 

Jūrmala ir otra lielākā Latvijas pilsēta aiz Rīgas pēc platības. Jūrmalas pilsētas bagātība 

ir tās dabas resursi- jonizētais jūras un fitoncīdiem bagātais priežu mežu gaiss, baltās 

kvarca smiltis pludmalē, minerālūdeņi ar sērūdeņraža, broma un nātrija hlorīda 

sastāvu, ārstnieciskās kūdras un sapropeļdūņas. Dabas apstākļu un vietējie dabiskie 

ārstnieciskie resursi Jūrmalas pilsētai dod iespēju lepoties ar divu veidu kūrortiem 

pilsētas teritorijā- balneoloģisko un piejūras klimatisko kūrortu. 

Jūrmala jau vairāk nekā desmit gadus ir Veselīga pilsēta (“Healthy City”)- šo statusu 

kā starptautisku apliecinājumu pašvaldības rūpēm par iedzīvotāju veselības 

veicināšanu piešķir Pasaules Veselības organizācija (PVO).  

Ņemot vērā tūrisma lomu Jūrmalas pilsētas attīstībā un Attīstības stratēģijā noteiktos 

mērķus, 2017.gada 26.oktobrī Dome apstiprināja Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības 

rīcības plānu 2018.-2020.gadam. Rīcības plānā ir iekļauti uzdevumi kūrortpilsētas 

attīstības veicināšanai, tūrisma infrastruktūras attīstībai, tūrisma vietas mārketingam 

un viesmīlības un citu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, paredzot īstenojamos 

pasākumus. Galvenais uzsvars tūrisma attīstībā tiek likts uz atbalstu komersantiem 

jaunu tūrisma produktu veidošanā, kas veicinātu tūristu skaita palielināšanos ārpus 

vasaras perioda, uz tūrisma digitālo mārketingu, veselības un darījuma tūrisma 

pakalpojumu dažādošanu un kvalitātes paaugstināšanu pakalpojumu sektorā. 

Galvenie virzieni, kuros izstrādātas konkrētas aktivitātes un uzdevumi, ir atpūtas, 

rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte; veselības tūrisma, 

tajā skaitā veselīga dzīvesveida produktu un pakalpojumu attīstība; Jūrmalas kā vietas 

konferenču, kongresu, pasākumu organizēšanai un motivējošā tūrisma attīstība; 
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atbalstošas un veicinošas tūrisma uzņēmējdarbības vides pilnveidošana. Rīcības plānā 

akcentēta arī Jūrmalai unikālo kūrorta pakalpojumu attīstīšana un pieejamo dabīgo 

resursu plašāka izmantošana.  

Laika posmā no 2016.-2019.gadam Jūrmalas tūrisma informācijas centrā apkalpoti 

99 741 tūristi no dažādām valstīm (2016.gadā- 27 866; 2017.gadā- 26 000; 2018.gadā- 

30 252; 2019.gadā- 15 623). 2019.gadā ievērojamais tūristu skaita samazinājums 

skaidrojams ar to, ka 2019.gadā tūrisma informācijas centra telpas bija slēgtas, jo tajās 

tika veikti remontdarbi.  

2016.gadā kopskaitā 40% viesu Jūrmalu apmeklējuši laikā no jūlija līdz septembrim, 

24% no aprīļa līdz jūnijam, 21% gada pēdējos trīs mēnešos, savukārt 15%- gada 

pirmajā ceturksnī. 

2017.gadā kopskaitā 37.5% viesu Jūrmalu ir apmeklējuši laikā no jūnija līdz 

septembrim, 25.7% no aprīļa līdz jūnijam, 16.6% no oktobra līdz decembrim, savukārt 

20.2% Jūrmalas viesu pilsētu ir apmeklējuši gada pirmajā ceturksnī. 

2018.gadā lielākais tūristu pieaugums bija novērojams no jūnija līdz augustam, kad 

Jūrmalu apmeklēja par 23% vairāk viesu nekā tādā pašā periodā iepriekšējā gadā. 

Pieauga arī tūristu skaits ārpus vasaras perioda- no oktobra līdz decembrim Jūrmalas 

pilsētu apmeklēja par 11% vairāk viesu nekā šajā periodā iepriekšējā gadā.  

2019.gadā Latvijā kopumā, salīdzinot ar 2018. gadu, tūrisma pieaugums bija 1,6%, 

savukārt Jūrmalā tas bija 5,4%. Statistikas dati liecina, ka pieaug arī to viesu skaits, kuri 

mūsu pilsētu par atpūtas vietu izvēlas arī ārpus gada siltākā laika – rudenī un ziemā 

Jūrmalā bija par 8,7% vairāk viesu nekā gadu iepriekš. To veicina SPA piedāvājuma 

kvalitāte un klāsts kūrortviesnīcās, kvalitatīvās kūrortārstniecības programmas 

rehabilitācijas centros un sanatorijās, kā arī konferenču rīkošanas iespējas Jūrmalas 

lielākajās viesnīcās. 

Sadarbībā ar pilsētas uzņēmējiem, kuri piedāvā kūrorta ārstniecības, tūrisma, izklaides 
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un viesmīlības pakalpojumus, tiek rīkoti bezmaksas brīvdienu pasākumi bērniem, 

sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju izveidots kājāmgājēju maršruts gar Baltijas 

jūru “Jūrtaka”, rīkoti informatīvie semināri Jūrmalas pilsētas tūrisma uzņēmējiem. 

Tūrisma veicināšanai pašvaldība sadarbojās ar citām iestādēm un uzņēmumiem – 

sadarbībā ar lidsabiedrību “Air Baltic”, Rīgas Tūrisma attīstības biroju “Live Rīga”, 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Tūrisma departamentu, Latvijas lielākajiem 

tūrisma operatoriem un Jūrmalas uzņēmējiem tika rīkotas žurnālistu un tūrisma 

aģentūru pārstāvju iepazīšanās vizītes uz Jūrmalu, kā arī uzņemti tūrisma 

pakalpojumu sniedzēji no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Baltkrievijas, Ķīnas, 

Igaunijas, Krievijas, Nīderlandes un Vācijas. 

Analizējot tūristu ģeogrāfisko sadalījumu, visvairāk viesu Jūrmalā ir no Latvijas, 

savukārt no ārvalstīm nemainīgi visvairāk viesu skaits ir bijis no Krievijas, Lietuvas un 

Igaunijas. Lielākais tūristu pieaugums pēdējos gados vērojams no Zviedrijas, Ukrainas 

un Izraēlas.   

Lai veicinātu tūristu plūsmu, sadarbībā ar uzņēmējiem un Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūru, piesaistot ERAF līdzfinansējumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība 

laika posmā no 2017.-2019.gadam ir piedalījusies vairākās ārvalstu tūrisma izstādēs 

un specializētajos tūrisma gadatirgos, kur iepazīstināja ar Jūrmalas piedāvājumu- 

“MATKA” Somijā, “Adventur” Lietuvā, “Tourest” Igaunijā, “SENIOR Travel Day” 

Zviedrijā, “The Meeting Show” Lielbritānijā, “MTEC Kiev” Ukrainā, kā arī citās 

starptautiska un vietēja mēroga izstādēs. 
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Komunālā un transporta infrastruktūra 

Jūrmalai raksturīga vienkārša, izstiepta taisnleņķa ielu struktūra ar vienu izteiktu 

garenasi. Atsevišķi neregulāri fragmenti ir galvenokārt vecākajās vēsturiskās apbūves 

teritorijās, kas veidojušās zvejniekciemu vietās. Ielu tīkla karkasu veido galvenā 

maģistrālās satiksmes iela, autoceļš Ventspils - Rīga, kas novada satiksmi apkārt 

pilsētai, un pievadi pilsētai. Lielākā transporta slodze jāuzņem galvenajai ielai, kas 

savāc un sadala plūsmas no citām pilsētas nozīmes un vietējām ielām. 

Īstenojot Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.– 2020. gadam, par vienu no 

pašvaldības prioritātēm ir noteikta pašvaldības teritorijas ielu, ceļu un ietvju 

infrastruktūras atjaunošana. Plānojot ielu seguma un ietvju remontdarbus, prioritāri 

tika ņemta vērā ielas nozīme pilsētas infrastruktūras tīklā, seguma nolietojums, 

satiksmes intensitāte, kā arī ielas, kur ūdenssaimniecības attīstības projektā jau 

izbūvētas inženierkomunikācijas.  

Viens no galvenajiem Jūrmalas attīstības mērķiem ir saglabāt un atjaunot pilsētas 

kultūrvēsturisko mantojumu, kurš ietver pilsētbūvniecības, arhitektūras, mākslas un 

vēstures pieminekļus, kopā ar apkārtējo vidi veidojot Jūrmalas tēlu. Pilsētas kultūras 

mantojumu veido virkne elementu, kas ir skatāmi kompleksi savstarpēji saistītā un 

vienotā sistēmā. Tie ir: 

 vēsturiskās apdzīvotās vietas, no kurām veidojusies pilsēta; 

 vietas, kas liecina par pilsētnieku tradīcijām un pilsētas vēsturi – kūrorta objekti, 
sabiedriskās dzīves centri, tirgi, pastaigu vietas, vēsturisku notikumu vietas; 

 pilsētas panorāma un siluets, kas nolasāmi galvenokārt skatos no pludmales un 
Lielupes krasta; 

 vēsturiskā plānojuma sistēma – ielu tīkls, kvartālu struktūra;  

 apbūves raksturs, būvju telpiskais izvietojums, mērogs; 

 atsevišķi izcili objekti - arhitektūras pieminekļi;  

 industriālais mantojums (Sloka);  

 raksturīgie celtniecības materiāli (koks), formas, detaļas; 
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 labiekārtojuma elementi, vides dizains; 

 urbanizētās vides saistība ar dabas vidi, īpaši ar krasta kāpu joslu, pludmali, 
Lielupi. 

2017.gada 17.maijā Dome pieņēma lēmumu Nr.266 “Par sadarbību darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 

videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru”  4.5.1.2.  pasākuma „Attīstīt 

videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta 

“Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”. Rezultātā 

sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” 

iegādājās 14 videi draudzīgus “ISUZU CITIBUS” autobusus, kas darbojas ar 

dīzeļdegvielas dzinējiem  EURO 6, atbilst jaunākajām ekoloģisko normu kvalitātes 

prasībām, un 2 ar elektrību darbināmus autobusus, līdz ar to tiek samazināts gaisa 

piesārņojums Jūrmalas pilsētā. 

2018.gada 15.martā Dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.10 “Par braukšanas 

maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”, 

kas stājās spēkā 2018.gada 1.jūnijā, paplašinot braukšanas maksas atvieglojumu 

saņēmēju loku. Līdz ar to Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos (izņemot 

5.maršruta ekspresi) no 2018.gada 1.jūnija ir spēkā sekojoši braukšanas maksas 

atvieglojumi: 

 100% braukšanas maksas atlaide neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, uzrādot 
attiecīgu dokumentu: 

o I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras 
pavada I grupas invalīdu vai bērnu ar invaliditāti; 

o bērniem, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši 
pamatizglītības apguvi; 

o Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, ja viņi veic dienesta 
pienākumus un ir formas tērpā; 

o personām, kurām pieder nekustamais īpašums Jūrmalas administratīvajā 
teritorijā;  

- liecība”. 
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o Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu audzēkņiem (līdz 24 gadiem), kas ir 
saņēmuši Jūrmalas iedzīvotāja karti; 

o Jūrmalas pilsētas dibinātu izglītības iestāžu izglītojamiem līdz 24 gadu 
vecumam, kuri iegūst izglītību pamata, vidējās vai profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs un ir saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība”. 

 100% atlaide iedzīvotājiem, kuri deklarējuši pamat dzīvesvietu Jūrmalas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja karti- personas 
darbspējīgā vecumā, pensionāri, pasažieri, kuri mācās vispārējās, profesionālās 
izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās, kas neatrodas Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

 50% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei daudzbērnu ģimenes 
locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas Goda ģimenes 
apliecība “3+Ģimenes karte”; 

 35% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei ekspreša sabiedriskā 
transporta maršrutā Nr.5 Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem, uzrādot 
sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam Jūrmalas iedzīvotāja karti vai Skolēna 
apliecību.  

Pēdējos trijos gados kopā sabiedriskajā transportā pārvadāti 10 110 627 pasažieri 

(2017.gadā- 3 066 425, 2018.gadā- 3 426 591, 2019.gadā- 3 617 611). Lai nodrošinātu 

iedzīvotājiem plašākas mobilitātes iespējas, 2018.gada 23.augustā Dome pieņēma 

lēmumu Nr.400 “Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu 

Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”, ar kuru tika samazināta 

braukšanas maksa pilsētas autobusā no 0.70 EUR uz 0.50 EUR par vienu braucienu.  

2018.gadā veiktās aptaujas par Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbu rezultāti parāda, 

ka Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji ļoti atzinīgi vērtē sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu. 80% respondentu bezmaksas sabiedriskā transporta pieejamību 

jūrmalniekiem vērtējuši kā ļoti nozīmīgu atbalsta pasākumu.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka pēdējā gada laikā Jūrmalā ar pilsētas sabiedrisko 

transportu ir pārvietojušies 81% (t.sk. “katru vai gandrīz katru dienu” 27%) 
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jūrmalnieku. Biežāk nekā caurmērā to, ka ir izmantojuši pilsētas sabiedrisko 

transportu, atzīmēja sievietes, jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem un aptaujātie, 

kuri vecāki par 63 gadiem. 

Lai palielinātu skolēnu drošību ceļā uz skolu, no 2018.gada 4.septembra Jūrmalas 

skolēniem tiek nodrošināts speciāls autobuss. Braukšana tajos ar skolēna apliecību – 

viedkarti, ir bez maksas. Skolēnu autobuss apstājas autobusa pieturvietās pie izglītības 

iestādēm un maršruta pieturvietās, ja tur ir skolēni.  

Izveidotie skolēnu autobusa maršruti: 

1.maršruts: Ķemeri – Majori 

2.maršruts: Kauguri – Majori – Kauguri (pa P128) 

3.maršruts: Lielupe – Ķemeri 

4.maršruts: Kauguri – Majori, caur Valteriem 

5.maršruts: Kauguri – Majori, caur Valteriem 

No 2019.gada izveidots vēl viens papildus maršruts- Sloka – Majori. Maršrutus izpilda 

pieci ar speciālām zīmēm apzīmēti autobusi, nodrošinot skolēnu pārvietošanos no 

tuvākās mājvietas pieturvietas līdz izglītības iestādei bez maksas. 2019.gadā skolēnu 

autobusus izmantoja vidēji 285 skolēni, kas ir par 35% procentiem vairāk nekā 

2018.gadā. Papildus, skolēnu autobusu ir tiesīgi izmantot izglītības iestāžu skolotāji, 

kas vidēji 2019.gadā bija 30 personas dienā, kas ir par 44% vairāk nekā 2018.gadā. 

2019.gadā braukšanas atvieglojumu segšanai no pašvaldības budžeta tika piešķirti 

aptuveni 1.7 miljoni eiro.  

Iepriekš minētās aptaujas rezultāti liecina, ka Jūrmalas skolēnu autobusu izmanto 41% 

respondentu, kuru ģimenēs ir skolas vai pirmsskolas vecuma bērni. Kā arī atbilstoši 

pārvadājumu statistikai 46 % no kopējiem skolēniem, kuri izmanto sabiedrisko 

transportu, lai nokļūtu uz izglītības iestādi, izmanto tieši autobusu. 

Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pieejamību un savienojamību ar vilcienu, gan 

starp maršrutiem savstarpēji, 2019.gadā ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas visos  

autobusu kursēšanas grafikos. Pēc iedzīvotāju ierosinājumiem 2. maršrutā ieviestas 

izmaiņas būtiski palielinot reisu skaitu. Papildus 2019. gadā pēc iedzīvotāju 
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Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pieejamību un savienojamību ar vilcienu, gan 

starp maršrutiem savstarpēji, 2019.gadā ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas visos  

autobusu kursēšanas grafikos. Pēc iedzīvotāju ierosinājumiem 2. maršrutā ieviestas 

izmaiņas būtiski palielinot reisu skaitu. Papildus 2019. gadā pēc iedzīvotāju iniciatīvas 

ir aktualizēti pieturvietu nosaukumi, atbilstoši aktuālajiem tuvumā esošajiem 

objektiem vai ielu nosaukumiem. Kopā nomainīti 19 pieturvietu nosaukumi. 

Kā arī, lai nodrošinātu tūristiem iespēju ērti pārvietoties ar sabiedrisko transportu, 

2019. gadā ir atjaunota sabiedriskā transporta karte. 

2016.gadā ar pašvaldības atbalstu Lielupē, Tīklu ielā, tika izbūvēta Jūrmalas osta, 

publiskais jahtklubs “Jūrmala” un jahtkluba administrācijas centrs. Lai īstenotu 

Jūrmalas ostas attīstību, tika piesaistīts ERAF Centrālās Baltijas jūras reģiona 

pārrobežu sadarbības programmas projekta “SmartPorts” finansējums. Projekta 

mērķis bija izveidot modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem 

pakalpojumiem Centrālajā Baltijas reģionā- Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā.  

2017.gadā Jūrmalas ostas pārvalde ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējumu sāka jaunas Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 

projektu “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”. 

Projekta ietvaros izveidots vienots mazo ostu tīkls ar kvalitatīviem pakalpojumiem 

Baltijas jūras austrumu piekrastē un Rīgas līcī Igaunijā un Latvijā un popularizēta kā 

atraktīvs galamērķis. Īstenojot projektu, izveidota peldošā piestātne, padziļināta 

Lielupes grīva un veikti dziļuma mērījumi visai Jūrmalas ostas akvatorijai, uzstādītas 

navigācijas zīmes un viedā boja, kas nolasītu informāciju par laikapstākļiem jūrā. 

Pamatojoties uz Domes 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”, no 2018.gada 1.marta 

Jūrmalas pilsētā ieviesta atkritumu svēršanas sistēma. Speciāli Jūrmalas pilsētai SIA 

“Clean R” iegādājās sešas jaunas specializētas automašīnas – atkritumu vedējus, kas 

aprīkoti ar svaru sistēmu, lai nodrošinātu katra konteinera svēršanu. 
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Pirms atkritumu svēršanas procesa uzsākšanas veikta arī atkritumu konteineru 

“čipošana” jeb aprīkošana ar elektronisku klasifikācijas ierīci, kurā iestrādāts 

individuāls kods, kas piesaistīts konkrētam līgumam.  

Jaunā sistēma tika izveidota, lai Jūrmalas iedzīvotājus rosinātu aktīvāk iesaistīties 

atkritumu šķirošanā, atkritumu konteinerā nemetot, piemēram, būvgružus vai 

šķirojamos atkritumus – stiklu, papīru, metālu. Šķirojot atkritumus, iedzīvotājiem ir 

iespēja samazināt to kopējo svaru, līdz ar to rēķins par atkritumu izvešanu kļūst 

mazāks. 

2017.gadā atbilstoši Energoefektivitātes likuma 5.panta prasībām Jūrmalas 

pašvaldībā tika ieviesta energopārvaldības sistēma, kas atbilst ISO 50001 standartam. 

Energopārvaldības sistēmā tiek uzskaitīts un analizēts siltumenerģijas un 

elektroenerģijas patēriņš pašvaldības iestādēs un ēkās. Domes darbinieki sadarbībā ar 

iestāžu darbiniekiem un ēku apsaimniekotājiem uzskaita enerģijas patēriņu, veic 

iekštelpu temperatūru monitoringu, lietderīgi izmanto elektriskās ierīces un veic citas 

darbības, kuru rezultātā var tikt samazināts siltumenerģijas un elektroenerģijas 

patēriņš pašvaldības iestādēs un ēkās.  

2017.gadā tika sākts arī programmas “Apvārsnis 2020/Horizon 2020” projekts 

“Accelerate SUNShINE”, kura ietvaros tika attīstīti energoefektivitātes pakalpojumi 

Jūrmalā un citās Latvijas pašvaldībās. Jūrmalas pašvaldības darbinieki sadarbībā ar 

tehniskajiem un finanšu ekspertiem sniedza atbalstu Jūrmalas iedzīvotājiem 

daudzdzīvokļu ēku renovācijas procesā. Projekta kopējās izmaksas bija 188 935 EUR, 

ko 100% finansēja programma “Apvārsnis 2020/Horizon 2020.” 

Ņemot vērā augstāk minēto, 2018.gadā stājās spēkā arī Domes saistošie noteikumi 

Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”. Saskaņā ar šiem 

noteikumiem pašvaldības atbalsts bija paredzēts kā priekšfinansējums daudzdzīvokļu 

mājai, gatavojoties AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” atbalsta saņemšanai, 
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kas iedzīvotājiem ļāva pretendēt uz valsts atbalsta finansējumu māju siltināšanai, 

saņemot grantu jeb mērķfinansējumu 50% apjomā no daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas atjaunošanas izmaksām. 

2019.gadā tika sniegts atbalsts četrām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām 

energoauditu un tehnisko atzinumu sagatavošanai, palīdzot iedzīvotājiem identificēt 

nepieciešamos ēku tehniskos uzlabojumus un potenciālos energoefektivitāti 

paaugstinošos pasākumus. Divām ēkām tika sniegts atbalsts būvprojektu izstrādei. 

Ar Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” apstiprināts 

plānošanas dokuments “Konceptuālais ziņojums par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

dzīvojamā fonda attīstību”, kura mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

dzīvojamā fonda attīstību un veicināt sociālo problēmu risināšanu, kā arī plānot 

mājokļu pieejamību speciālistiem, kuri nodrošina pašvaldības funkciju īstenošanu.  

2019.gadā tika veikta arī vairāku pašvaldības ēku pārbūve, atjaunošana un 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana. Laika posmā no 2019.gada 

februāra līdz augustam pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai tika veikti 

Jaundubultu vidusskolā un autoskolā, kur tika pārbūvēts siltummezgls un apkures 

sistēma, atjaunota elektroinstalācija un nomainīts apgaismojums uz energoefektīvu 

apgaismojumu, nomainīti vecie koka logi un veikti citi darbi.  

2019.gada oktobrī tika uzsākti būvdarbi arī Ķemeru pamatskolā, kur projekta 

“Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes 

paaugstināšana” ietvaros paredzēts veikt skolas ēkas iekštelpu un 

inženierkomunikāciju pārbūvi, ventilācijas sistēmas pārbūvi, apgaismojuma nomaiņu 

uz LED apgaismojumu, elektroinstalācijas sistēmas pārbūvi, kompleksu apkures 

sistēmas pārbūvi, t.sk. siltummezgla pārbūvi, logu un durvju nomaiņu, pagraba griestu 

un bēniņu pārseguma siltināšanu, jumta seguma nomaiņu un jumta pārbūvi skolas 

piebūvei, ēkas piebūves fasādes ārsienu, pamatu un cokola siltināšanu. 
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2019.gadā plaši būvdarbi notika arī Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā, kur divu 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētu projektu ietvaros tika veikti ēkas 

energoefektivitāti uzlabojoši un mācību vides modernizācijas pasākumi. Kauguru 

vidusskolā veikta ēkas fasādes ārsienu, pamatu, cokola un aiļu siltināšana, jumta 

plaknes siltināšana un jauna jumta seguma uzklāšana, veco koka logu un durvju 

nomaiņa, kā arī nomainīta iekšējā elektroinstalācijas sistēma. Skolā tika pārbūvēta 

apkures sistēma, t.sk. siltummezgla modernizācija un LED tipa energoefektīva 

apgaismojuma uzstādīšana. Vienlaikus ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumiem, Kauguru vidusskolā noritēja būvdarbi ergonomiskas un mūsdienīgas 

mācību vides izveidei. Skolā tika veikta iekštelpu apdare mācību klasēs, gaiteņos un 

daļā sanitāro mezglu. Telpās tiek atjaunoti griesti, grīdas segumi, sienu krāsojums, 

radot mūsdienīgu un modernu mācību visi. Izglītības iestādē tiek veikta sporta zāles 

atjaunošana un uzlaboti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi.  

2019.gada augustā uzsākti arī būvdarbi Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas 

pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai. Ēkā tiek veikta iekštelpu un 

inženierkomunikāciju pārbūve, t.sk. esošās ventilācijas sistēmas pārbūve, jaunas 

iekšējās elektroinstalācijas sistēmas izbūve, apkures sistēmas pārbūve. Ēkas fasādei 

nomainīti logi, tiek veikti fasādes, t.sk. cokola, pamatu siltināšanas un ventilējamās 

fasādes izbūves darbi, jumta augšējā pārseguma siltināšana.  

Sociālā infrastruktūra 

Jūrmalas iedzīvotājiem tiek nodrošināta kvalitatīva dzīves vide, dzīvojamā rajona 

aizsardzība, pilsētai stratēģiski nozīmīgas infrastruktūras – dzelzceļa, autoceļu, 

inženierkomunikāciju utt. – uzturēšana. 

Rūpējoties par Jūrmalas iedzīvotāju labklājību un dzīvesveida kvalitāti, pilsētas 

pašvaldība nodrošina: 

 bezmaksas sabiedrisko transportu skolēniem, studentiem un pensijas vecuma 
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vecuma cilvēkiem; 

 bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem, kuri 
apmeklē pašvaldības izglītības iestādes;  

 pašvaldības finansēto pedagogu pamatalgas izlīdzināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs, kā arī lielāku darbinieku skaitu pret optimālajām slodzēm pirmsskolas 
izglītības grupās; 

 veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu pieejamības palielināšanu 
pensijas vecuma cilvēkiem;  

 augstas kvalitātes kultūras pasākumu pieejamību plašam iedzīvotāju lokam. 

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem sniedz 

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde. Pārvaldes pienākumos ir arī iedzīvotāju 

veselīga dzīvesveida veicināšana, kā arī sabiedrības integrācijas jautājumi. 

Sociālā situācija triju gadu laikā Jūrmalā ir manāmi uzlabojusies, kā redzams 1.attēlā 

“Maznodrošināto, trūcīgo un GMI saņēmēju skaits”. 2017.gadā Jūrmalā trūcīgas 

personas statuss bija 703 iedzīvotājiem; 2018. gadā – 582 iedzīvotājiem, savukārt, 

2019.gadā Jūrmalā trūcīgas personas statuss bija 454 iedzīvotājiem. 

1.attēls 

“Maznodrošināto, trūcīgo un GMI saņēmēju skaits” 

 

Avots: Jūrmalas pilsētas Domes Labklājības pārvalde 

406
439 420

703

582

454

348

260 246

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2017 2018 2019

Maznodrošinātie

Trūcīgie

GMI saņēmēji



 
 

21 

 

 

Sakarā ar to, ka 2018.gada 15.februārī tika veikti grozījumi Domes Saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”, kur ienākumu līmenis tika palielināts - no 190 EUR 

uz 215 EUR mēnesī (uz personu ģimenē) un vientuļiem pensionāriem/invalīdiem – no 

266 uz 344 EUR mēnesī, kas veicināja maznodrošināto personu skaitu pieaugumu, 

tādejādi aptverot plašāku personu loku, kuram pašvaldība sniedz atbalstu. 2017.gadā 

kopējais maznodrošināto personu skaits bija - 406 personas, savukārt 2018.gadā - 439 

personas un 2019.gadā - 420. 

Salīdzinot datus par laika posmu no  2017.gada līdz 2019.gadam, var secināt, ka 

samazinās GMI (garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) pabalstu 

saņēmēju skaits, tas ir 2017.gadā - 348 personas, 2018.gadā - 260 personas, 

2019.gadā – 246 personas. 

Par veselības aprūpi, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanu Jūrmalas pilsēta 

atbildīga ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un 

sociālo pakalpojumu centrs”, kā arī Domes Labklājības pārvaldes veselības aprūpes 

daļa.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmala veselības veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs” ir likvidētās pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes 

centrs” tiesību un saistību pārņēmēja no 2016.gada. Iestāde ir Jūrmalas pilsētas 

domes izveidota un padotībā esoša iestāde, kas sniedz pakalpojumus veselīga 

dzīvesveida veicināšanas, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, profesionālās  

pilnveides, tālākizglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas jomās. 

Iestādes funkcijas ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, nodrošināt sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī īstenot profesionālās pilnveides, 

tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas un apmācības 

pieaugušām personām.  
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Veselības aprūpes daļa ir pastāvīga Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes daļa, kas 

seko veselības aprūpes pieejamībai pilsētā un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

Veselības aprūpes daļā darbojas sabiedrības veselības organizators, kuram ir noteikti 

šādi uzdevumi: projektu un programmu izstrādāšana un organizēšana veselības 

aprūpes pieejamības palielināšanai un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai, 

Jūrmalas pilsētas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un ārstniecisko 

pakalpojumu saņemšanas pēctecības izvērtēšana.  

Pakalpojumus veselīga dzīvesveida veicināšanas, sociālās aprūpes, sociālās 

rehabilitācijas, profesionālās pilnveides, tālākizglītības programmas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas jomās sniedz Pašvaldības iestāde “Veselības veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs ”, kopumā nodrošinot 14 dažādus pakalpojumus, tajā skaitā 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aprūpes mājās 

pakalpojumus, pavadoņa pakalpojumus, servisa dzīvokļu pakalpojumus personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, speciālā transporta pakalpojumus personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, naktspatversmes pakalpojumus, zupas virtuves 

pakalpojumus, fizioterapeita, kā arī citus pakalpojumus.  

2013.gada 30.maijā ar Domes lēmumu Nr.340, tika apstiprināts veselības veicināšanas 

plāns Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, kurš nosaka, ka veselība kā fiziska, garīga 

un sociāla labklājība ir ne tikai katra indivīda būtiska vērtība, bet arī sabiedrības 

kopējais resurss, kas veicina valsts, pilsētas un novada sociālo un ekonomisko 

izaugsmi. Vesels cilvēks veselā sabiedrībā var gan produktīvāk strādāt, gan pildīt savas 

sociālās lomas, kas labāk pielāgojas izmaiņām. Laba veselība ir cieši saistīta ar kopējo 

dzīves kvalitāti. Papildus, veselības veicināšanas plāns nosaka, ka liela loma 

iedzīvotāju veselības saglabāšanā un veselīga dzīvesveida veicināšanā ir pašvaldībai kā 

sabiedrībai vistuvāk esošā valsts pārvaldes institūcijai. Tieši pašvaldība vislabāk 

pārzina savu iedzīvotāju veselības stāvokli, esošās problēmas un vajadzības, kā arī zina 

savas iespējas un resursus palīdzības nodrošināšanai. 
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Pamatojoties uz veselības veicināšanas plānu, pēdējos trīs gados tika realizēti veselību 

veicinoši pasākumi Jūrmala iedzīvotājiem – peldēšanas nodarbības topošajām 

māmiņām un senioriem, zīdīšanas apmācības, fizioterapeita, ergoterapita, zobu 

protezēšanas un citi pakalpojumi.  

Tabulā Nr.2 apkopota informācija par veselības veicināšanas projektiem laika posmā 

no 2017.-2019.gadam. 

1.tabula 

Veselības veicināšanas projekti no 2017.-2019.gadam 

 2017.g./personām 
piešķirts 

2018.g./personām 
piešķirts 

2019.g./personām 
piešķirts 

Nodarbības topošajām māmiņām 108 108 99 

Veselības veicināšanas pasākumi 
senioriem 

287 171 242 

Fizioterapijas nodarbības 299 151 238 

Ergoterapija 44 36 33 

Vingrošana ūdenī 335 333 364 

Ortodontija 202 287 217 

Zīdīšanas apmācības - - 72 

Avots: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde 
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Izglītības jomas pārvaldība Jūrmalas pilsētā tiek īstenota saskaņā ar Domes 2015.gada 

11.jūnijā apstiprināto Jūrmalas izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam, 

kuras mērķis ir mērķtiecīgi un jēgpilni attīstīt izglītības iestāžu tīklu pilsētā, kā 

rezultātā, atbilstoši nacionālā līmenī definētajām nozares attīstības prioritātēm un 

pašvaldības vajadzībām, tiktu nodrošināti kvalitatīvi izglītības pakalpojumi, sekmēta 

cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinēta izmantošana un pilnveidota 

izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāltehniskā bāze. 

Uz 2019.gadu Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā bija 24 pašvaldības dibinātas 

vispārējās izglītības, desmit pirmsskolas iestādes, divas sākumskolas, sešas 

pamatskolas (viena no tām īsteno speciālās izglītības programmas), piecas 

vidusskolas, viena valsts ģimnāzija (audzēkņu skaits 2.attēlā).  

2.attēls 
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Pašvaldība sniedz atbalstu profesionālās ievirzes un interešu izglītībai un jaunatnes 

politikai, nodrošinot profesionālas ievirzes, interešu izglītību un saturīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā, Jūrmalas Mākslas 

skolā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Sporta skolā. Izglītojamajiem Jūrmalā 

ir pieejamas vairāk nekā 150 dažādas interešu izglītības nodarbības, kas aptver visas 

interešu izglītības jomas, proti, deju, mūziku, vizuālo mākslu, teātra mākslu, tehnisko 

jaunradi, folkloru un vides izglītību. 

Būtiskākās izmaiņas izglītības jomā: 

 Ar Domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu veikta sākumskolas “Taurenītis” 
reorganizācija. Tās funkcijas un pedagogus, kuri nodrošina 1.–6. klases izglītības 
programmas mācību priekšmetu pasniegšanu, pārņems Jūrmalas Alternatīvā 
skola. Sākumskolas reorganizāciju plānots pabeigt līdz 2020. gada 31. augustam; 

 Ar Domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu noteikts, ka no 2020. gada 1. septembra 
sākumskolas “Ābelīte” 1.–4. klases un tajās īstenotās izglītības programmas 
mazākumtautību programma tiks nodrošināta Jaundubultu vidusskolas ēkā 
Lielupes ielā. Sākumskolas “Taurenītis” un sākumskolas “Ābelīte” ēkas ir celtas kā 
pirmsskolas izglītības iestādes, telpas ir tikai daļēji piemērotas pamatizglītības 
programmu īstenošanai. Reorganizācijas rezultātā attiecīgās izglītības programmas 
tiks nodrošinātas piemērotās telpās; 

 Ar domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu tika likvidēta Jūrmalas vakara 
vidusskola. Jūrmalas vakara vidusskolā īstenotās izglītības programmas tika 
pievienotas Majoru vidusskolai, līdz ar to izglītojamie turpina saņemt līdzvērtīgu 
kvalitatīvu izglītību. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 
pārejas noteikumu 34. punktā noteikto, ka pašvaldības, kuru padotībā ir vakara 
vidusskolas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā 
noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par vakara vidusskolu nosaukumu maiņu vai 
likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam, 
nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, kā 
arī lai samazinātu administratīvos izdevumus un nodrošinātu pašvaldības finanšu 
līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu; 
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 2018. gadā tika nolemts, ka lai radītu iespēju nākotnē izpildīt valsts ģimnāzijām 
noteiktos kritērijus, to skaitā kritērijus par skolēnu skaitu, 2019. gadā Jūrmalas 
sākumskola “Atvase” tiek pievienota Jūrmalas Valsts ģimnāzijai; 

 2018. gadā tika nolemts, ka 2019. gadā tiek dibināts Jūrmalas Iekļaujošās izglītības 
attīstības centrs – iekļaujošās izglītības metodoloģijas izstrādes un popularizēšanas 
centrs, kas sniegs atbalstu iekļaujošajā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, 
skolēniem un viņu vecākiem. Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs sāka 
darboties no 2019. gada 1. jūnija 

Kultūras pasākumu īstenošanu Jūrmalas pilsētā veic Domes Kultūras nodaļa. Nodaļas 

mērķis ir koordinēt kultūrpolitikas īstenošanu Jūrmalā, veicināt līdzsvarotu kultūras 

un mākslas nozaru jaunrades attīstību, sekmēt kultūras materiālā un nemateriālā 

mantojuma saglabāšanu, veicināt piederību Jūrmalas un Latvijas kultūras telpai, 

veidojot Jūrmalā kvalitatīvu un uz radošumu balstītu kultūrvidi.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldība iedzīvotājiem un pilsētas viesiem piedāvāja spilgtu un 

bagātīgu kultūras pasākumu klāstu: izstādes, koncertus, festivālus, izrādes, pilsētas 

svētkus, sarunu ciklus, kino lektorijus, un citus pasākumus. Lielu daļu no tiem rīko 

pašvaldības iestādes, savukārt citu pasākumu organizēšanai projektu konkursa veidā 

pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu. Kultūras pasākumu daudzveidību nodrošina 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes – Jūrmalas Kultūras centrs, Kauguru Kultūras 

nams, Jūrmalas Mākslinieku nams, Jūrmalas Centrālā bibliotēka un tās 

struktūrvienības, Jūrmalas pilsētas muzejs, Aspazijas māja, Jūrmalas brīvdabas 

muzejs, kā arī SIA «Dzintaru koncertzāle», Jūrmalas Mākslas skola un Jūrmalas 

Mūzikas vidusskola. 

Jūrmalas pilsētā organizētie kultūras pasākumi: 

 2016.gadā – 700 kultūras pasākumi; 

 2017.gadā – 750 kultūras pasākumi; 

 2018.gadā – 770 kultūras pasākumi; 

 2019.gadā – 854 kultūras pasākumi. 
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Kopš 2016.gada pieaudzis apmeklētāju skaits Jūrmalas pilsētas muzejā un tā filiālēs 

Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā no 64 199 apmeklētājiem līdz 75 462 

apmeklētājiem 2019.gadā. 

Bibliotēku apmeklējuma skaitam ir tendence pieaugt, bibliotēku pakalpojumi 

piesaista arvien jaunus apmeklētājus. Kopš 2016.gada izsniegumu skaits ir pieaudzis 

par 18,03 % (510 898 izsniegumi 2019.gadā).  

Par sporta jomas attīstību, kā arī sporta pasākumu organizēšanu Jūrmalas pilsētā 

atbild Jūrmalas Sporta servisa centrs, kas ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde un ir 

tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. 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.  

Jūrmalā tiek attīstīts arī sports cilvēkiem ar invaliditāti – tiek organizētas bezmaksas 

jogas un šoudauna nodarbības, kas pilsētas iedzīvotājiem ar invaliditāti ir pieejamas 

bez maksas, kā arī, piedaloties šajās aktivitātēs, dod iespēju integrēties sabiedrībā. 

Kopš 2017. gada tika uzsāktas bezmaksas sporta aktivitātes baseinā cilvēkiem ar 

redzes vai dzirdes invaliditāti. 

Augstu novērtējot bagātīgo sporta aktivitāšu klāstu Jūrmalā un attīstīto sporta 

infrastruktūru, kā arī augsto sabiedrības iesaisti daudzveidīgās sporta aktivitātēs un  

pašvaldības paveikto veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanā, 2016. gadā un 2017. 

gadā Eiropas Sporta pilsētu asociācija Jūrmalas pilsētai piešķīra titulu «Eiropas Sporta 

pilsēta». 
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Laika posmā no 2016.gada līdz 2019.gadam Jūrmalā norisinājušies vairāk kā 2 021 

dažāda mēroga – starptautiska, nacionāla un pašvaldības līmeņa pasākumi.  

Kopumā dažāda mēroga sporta pasākumu skaits kopš 2016.gada ir pieaudzis par 20% 

jau 2019.gadā kopumā 25 sporta veidos. 
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Attīstības programmas 

īstenošana 

Sadaļā ir apkopotas prioritātes un rīcības virzieni, kuri ir īstenot vai uzsākti līdz 2020. 

gadam, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

2.daļu „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas "Rīcības plāns". 

Kūrorts un tikšanās vieta 

Vidējā termiņa mērķim M1:Kūrorts un tikšanās vietas īstenošanai ir noteiktas 

9 prioritātes, kā arī 21 rīcības virziens un 60 uzdevumi un projekti, kas būtu veicami 

prioritāšu ietvaros. 

Prioritāte P1.5. Veselības tūrisma attīstība 

Rīcības virziens R1.5.2.: Veselības tūrisma infrastruktūras attīstība 

Īstenojot šo prioritāti ir veikta Jūrmalas slimnīcas ēkas atjaunošana (Bauskas ielā 5A, 

Jūrmala) un uzsākta veselības tūrisma infrastruktūras uzlabošana Jūrmalas slimnīcā. 

Slimnīcā iegādātas jaunas un modernas iekārtas, kā piemēram, jauns datortomogrāfs, 

kas ļauj iegūt augstākas izšķirtspējas attēlus, pacientam saņemot samazinātu 

starojuma devu; stacionāra digitāla rentgeniekārta, ar kuru var ātri iegūt augstas 

izšķirtspējas attēlus, kas ievērojami saīsina izmeklējuma laiku. Tāpat tika iegādātas 

jaunas iekārtas un aprīkojums Dzemdību nodaļas izmeklējumiem un procedūrām. 

Jūrmalas slimnīca nozīmīgākajā gada notikumā medicīnas nozarē 2018.gadā – balvu 

pasniegšanas ceremonijā “Gada balva medicīnā 2018” – saņēmusi apbalvojumu 

“Gada slimnīca”. Apbalvojumu Jūrmalas slimnīcai piešķīrusi Latvijas Ārstu biedrība, 

kas atzinīgi novērtējusi slimnīcas attīstību un izaugsmi. 
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Prioritāte P1.6. Aktīvā un dabas tūrisma attīstība 

Rīcības virziens R1.6.1.: Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība 

Rīcības virziens R1.6.1.: Peldvietu infrastruktūras attīstība 

Šīs prioritātes īstenošanai ir tika veikti vairāki projekti: Uzsākta daudzfunkcionāla 

dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros, kā arī tā 

attīstība un pilnveide; Glābšanas staciju atjaunošana uzsākot detālplānojuma 

zemesgabalam Kļavu ielā 1a izstrāde; Uzsākta sanitāro mezglu (WC) izveide un 

uzturēšana pilsētas viesu koncentrēšanās vietās, t.sk. ārpus vasaras sezonas; ar SIA 

"Jūrmalas ūdens" veikta apsekošana dabā, kur nepieciešams pievilkt pilsētas ūdens 

un kanalizācijas komunikācijas pie tualešu konteinerim; Infrastruktūras atjaunošanai 

izejai uz jūru, tika uzstādīta koka celiņu laipa Parka ielas izejā uz jūru; Veikti kāpņu 

pakāpienu remonta darbi izejās uz jūru - Tirgoņu ielā, Turaidas ielā, Vienības 

prospektā un Rūjienas ielā; 1.līnijā izejā uz jūru veikta metālisko konstrukciju 

atjaunošanas darbi; uzstādītas betona plāksnes izejās uz jūru. Uzsākta Lielupes kreisā 

krasta atbalstsienas atjaunošana. 

Rīcības virziens R1.6.2.: Peldvietu attīstība Lielupes krastos 

Rīcības īstenošanai 2019.gadā tika veikta Lielupes kreisā krasta atbalstsienas un 

ūdensatvades sistēmu atjaunošana zem dzelzceļa tilta Tilta ielā. 

Prioritāte P1.7. Kultūras tūrisma attīstība. 

Rīcības virziens R1.7.2.: Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība.  

Šīs prioritātes īstenošanai tika veikta Interaktīvā kioska izbūve un uzstādīts 

interaktīvais kiosks Tūrisma informācijas centrā (Lienes iela 5, Jūrmala) un uzsākta 

Ķemeru parka pārbūve un restaurācija. 
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Prioritāte P1.9. Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana. 

Rīcības virziens R1.9.2.: Informācijas pieejamības nodrošināšana. 

Lai īstenoto šo prioritāti ir uzsākta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas attīstība un 

uzturēšana. ĢIS sistēmas izmantošana pašvaldības ikdienas darbā var sniegt atbalstu 

lēmumu sagatavošanā atbildīgajiem darbiniekiem, lēmumu pieņēmējiem un 

informācijas nodošanā iedzīvotājiem. 

Komunālā un transporta infrastruktūra 

Vidējā termiņa mērķim Komunālā un transporta infrastruktūra īstenošanai ir 

noteiktas 10 prioritātes un 22 rīcības virzieni kopā veidojot 56 uzdevumus. 

Prioritāte P2.1. Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības 

uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība. 

Rīcības virziens: R2.1.1.: Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana  

Rīcības virziens R2.1.2.: Velotransporta infrastruktūras attīstība;  

Šīs prioritātes īstenošanai ir īstenoti vairāki investīcijas plāna projekti. Ik gadu tiek 

atjaunots ceļa segums un uzlabota apgaismojuma kvalitāte un satiksmes drošības 

uzlabojumi, tostarp, veloceliņu izveide un attīstība. Tika veikts seguma remonts un tā 

atjaunošana publiskās vietās un pašvaldības teritorijās; tika veikta Ceļu infrastruktūras 

atjaunošana un autostāvvietas izbūve pilsētas centrālās daļas ielu brauktuvju un 

gājēju celiņu atjaunošana un autostāvvietas izbūve; Ielu asfalta seguma kapitālais 

remonts un satiksmes organizācijas uzlabošana. 

Seguma remonts, atjaunošana publiskās vietās un pašvaldības teritorijā veikts 

posmos: 8. līnija no Meža prospekta līdz Kāpām; 9. līnija no Meža prospekta līdz 

Kāpām; 11.līnija no Meža prospekta līdz kāpām; 12.līnija no Meža prospekta līdz 

kāpām; 13.līnija no Meža prospekta līdz Ernesta Birznieka Upīša ielai; Zvīņu iela no 

Kolkas ielas pludmales virzienā; Z.Meirovica prospekta brauktuvei posmā no Dubultu 

dzelzceļa stacijas līdz Jūrmalas pilsētas domes ēkai; Vēju iela posmā no Asaru 

prospekta līdz Kāpu ielai; Undīnes ielā.  



 
 

32 

 

 

Izveidota būvprojektu izstrāde seguma nomaiņai posmos: Ausekļa iela no Ezeru ielas 

līdz Kanālu ielai; Mežsargu ielas no dzelzceļa līdz Ģertrūdes ielas; Viņķu ielas no 

Zemgales ielas līdz Gulbju ielai. Grantēto ielu asfaltēšana un seguma nomaiņa uzsākta 

Puķu ielā no Mētru ielas līdz dzelzceļam; Žubītes ielā no dzelzceļa līdz Mētru ielai; 

Atbalss ielā no Asaru prospekta līdz dzelzceļam un Vidus prospektā no 11.līnijas līdz 

13.līnijai.  Kā arī jaunu ielu izbūvei uzsākta būvprojekta izstrāde Lapotnes ielas 

neizbūvētā posma izbūvei. 

Jaunu autostāvvietu izbūve pilsētas satiksmes infrastruktūras pilnveidei uzsākta 

Poruka prospektā un Jomas ielā 17, kā arī pie Mellužu estrādes un  Ķemeros. Tika 

izveidots būvprojekts stāvvietu un gājēju celiņu izbūvei pie PII “Saulīte”.  

Trotuāru izbūve un esošo trotuāru atjaunošana uzsākta Bulduru prospektā no 

Jūrnieku ielas līdz 20.līnijai; 5.līnijā no Edinburgas prospekta līdz Vidus prospektam; 

Skolas ielā no Satiksmes ielas līdz Jurģu ielai, Dzintaru prospektā (jūras pusē), Dzintaru 

prospektā (upes pusē), un Muižas ielā no Brīvības prospekta līdz Stendes ielai. 

Izstrādāts būvprojekts Jūrkalnes un Mežmalas ietves izbūvei. 

Jūrmalas pilsētas satiksmes drošības uzlabošanai tika izveidotas gājēju pārejas un 

regulējami luksafori  Dubultu prospektā pie Ceriņu ielas un Kļavu ielas; Lienes ielā pie 

J.Pliekšana ielas; Asaru prospektā pie Stacijas ielas; Strēlnieku prospekta krustojumos 

ar Kļavu un Ceriņu ielu.Tika uzsākta tiltu atjaunošana Dzintaru dzelzceļa pārvadam un 

gājēju tilta izstrāde pār Vecsloceni.  

Tika veikta ielu apgaismošanas elektriskā tīkla renovācija, Ielu apgaismojuma 

ierīkošana Jūrmalas pilsētas neapgaismotajās ielās, ielu apgaismošanas elektriskā tīkla 

renovācija sakarā ar AS Sadales tīklī" veikto rekonstrukciju, Jomas ielas apgaismojuma 

atjaunošana (Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 

2014.-2020.gadam projekts "LUCIA").  

Veiktas iebraukšanas nodevas izmaiņas Jūrmalas pilsētā kontroles sistēmas 

pakalpojumos, ieviešot saistošo noteikumu izmaiņas un arī tiešsaistes karšu 

maksājumus angļu un krievu valodā, caurlaides, jurmala.lv. 
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Prioritāte P2.4. Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē. 

Rīcības virziens R2.4.2.: Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē. 

Īstenojot Lielupes kuģošanas un ūdens tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 

attīstību tika izstrādāts projekts "Jūrmalas ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai", lai nodrošinātu kuģošanai un 

kuģošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidi, tajā skaitā, 

pakalpojumu un servisa centra izbūvi, atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām.  

Prioritāte P2.5. ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide. 

Rīcības virziens R2.5.1.: Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība 

Rīcības virziens R2.5.2.: Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

Rīcības virziens R2.5.3.: Plūdu riska novēršana, lietus ūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu 

pilnveide. 

Īstenojot šo prioritāti ir veikta sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) 

sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte, attiecīgi tika īstenota Jūrmalas 

ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta (t.sk. tīklu izbūves Buļļuciemā) un 

nodrošināta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība un uzturēšana.  

Plūdu riska novēršanai un lietus ūdens savākšanai ir īstenotas tādi uzdevumi kā lietus 

ūdens kanalizāciju sistēmas izveide, atmosfēras nokrišņu infiltrācijas sistēmas 

sakārtošana, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Lielupē vai esošā spiedvada 

Jūrmala-Rīga atjaunošana, un Meliorācijas sistēmu atjaunošana. Un uzsākti  Lielupes 

radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–

Majoros–Dzintaros uzsākot projektu “Lielupes gultnes/zemūdens nogāzes 

nostiprināšana (atjaunošana) pie esošā krasta stiprinājuma posmā Majori-Dubulti, 

Jūrmalas pilsētā”, tādējādi mazinot plūdu iespēju visā Jūrmalas pilsētas teritorijā. 
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Prioritāte P2.6. Energoapgādes un sakaru attīstība 

Rīcības virziens R2.6.1.: Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide.  

Rīcības virziens R2.6.2.: Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība.  

Nodrošinot sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, 

drošība un kvalitāte tika izpildītas sekojošās darbības: Siltumtīklu atjaunošana un 

pārbūve; Šķeldas katlu māju izbūve; Katlu māju atjaunošana; Administratīvo telpu 

(klientu apkalpošana) izbūve Slokas ielā 47a, SIA "Jūrmalas siltums"; un ieviesta jauna 

norēķinu sistēma SIA "Jūrmalas siltums". 

Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 

ietvaros, tika realizētas tādas darbības, kā: atjaunojamo energoresursu izpēte 

centralizētajā siltumapgādes sistēmā un  ieviesti energoefektivitātes pasākumi CO2 

izmešu samazināšanai, kā rezultātā tika veicināta energoefektivitāte un pāreja uz 

vietējiem, atjaunojamiem energoresursiem un paaugstināta Jūrmalas pašvaldības ēku 

energoefektivitāte un sekmēta atjaunojamo energoresursu izmantošana. 

Prioritāte P2.8. Publiskās telpas labiekārtošana. 

Rīcības virziens R2.8.1.: Publiskās telpas pilnveide. 

Parku un skvēru mazās infrastruktūras uzturēšanas un pilnveides rezultātā tika 

uzsākta bērnu rotaļu un sporta laukumu atjaunošana un izveide, t.sk. sintētiskā 

seguma ieklāšana tādās vietās kā rotaļu laukums "Zīmuļu parks". Jauni rotaļu laukumi 

izveidoti vairākās vietās pie jūras (pie 13.līnijas izejas uz jūru; pie Baznīcas ielas izejas 

uz jūru; pie Rožu ielas izejas uz jūru.) Uzsākta Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas 

izveide Kauguros. 

Īstenojot šo prioritāti tika realizēta arī jaunu modernizētu autobusu pieturu izveide, 

veicot jumta seguma remontu un stiklu stiprinājumu remontu vairākās jau esošajās 

Jūrmalas autobusu pieturās.  
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Prioritāte P2.9. Dzīvojamā fonda attīstība 

Rīcības virziens R2.9.2.: Daudzdzīvokļu namu modernizācija 

Realizējot Jūrmalas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību ir uzsākta pašvaldības ēkas 

Raiņa ielā 62, pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana, kā arī daudzdzīvokļu 

dzīvojamo ēku energoefektivitātes pasākumu atbalsta programmas īstenošana. 

Sociālā infrastruktūra 

Vidējā termiņa mērķa Sociālā infrastruktūra īstenošanai ir ieplānotas 8 prioritātes 

tostarp 21 rīcības virziens.  

Prioritāte P3.1. uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu. 

Rīcības virziens R3.1.2.: Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana.  

Rīcības virziens R3.1.5.: Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide. 

Ir īstenota kvalitatīva pašvaldības pārvaldes kapacitātes nodrošināšana; optiskā 

kabeļu tīkla izveide; esošā datu centra modernizācija; 2019.gadā iegādāts un 

papildināts iekšējā ugunsmūra risinājums, datortehnikas, sakaru un citas biroja 

tehnikas atjaunošana; informācijas sistēmu un datu pārraides tīkla drošības 

nodrošināšana; Biznesa inteliģences aplikāciju attīstība.  

Ir ieviesta Jūrmalas karte, lai varētu saņemt daudzveidīgus pakalpojumus, piemēram, 

atvieglojumus sabiedriskajā transportā, bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs u.c. 

Prioritāte P3.2. Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība 

Rīcības virziens R3.2.2.: Pirmsskolas izglītības pakalpojumi. 

Izveidota ergonomiska mācību vide, veicot ieguldījumus iestāžu infrastruktūras 

pilnveidē, tai skaitā, ēku un klašu telpu pārbūvē un atjaunošanā un bērnu rotaļu 

laukumu izveide pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās iestādēs. 

Sākumskolās "Ābelīte", PII "Taurenītis" tika uzsākta rotaļu laukumu novietošana. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs "Katrīna", “Mārīte”, “Podziņa”, “Saulīte”, “Zvaniņš”, 

“Namiņš” “Lācītis” veikti kosmētiskie remontdarbi.  
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Rīcības virziens R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi. 

Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un kvalitatīva izglītības 

programmu īstenošanai ir veikta Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolā ēkas pārbūve 

un energoefektivitātes paaugstināšana; Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 

ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana; Lielupes pamatskolas 

pārbūve un sporta zāles piebūve; Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas  

energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana; Jūrmalas Sporta skolas 

peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana; Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55 pārbūve un citu izglītības iestāžu pieejamības uzlabošana 

un vispārējās izglītības iestāžu atjaunošana 

Prioritāte P3.3. Daudzveidīgas kultūras un sporta vide 

Rīcības virziens R3.3.1.: Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide. 

Ir veikts Jūrmalas kultūras iestāžu ēku remonts un būvniecība un teritoriju 

labiekārtošana, materiāltehniskā aprīkojuma sagāde, pievēršot padziļinātu uzmanību 

Jūrmalas pilsētas muzeja atjaunošana un paplašināšana; Jaunas pastāvīgas vēstures 

ekspozīcijas izveide Jūrmalas pilsētas muzejā; Jūrmalas bibliotēku atjaunošanai un 

remontam; Dzintaru koncertzāles attīstībai; Jūrmalas Kultūras centra ēku remonts; 

Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums. 

Jūrmalas teātra attīstība, piemērotu telpu attīstība, teātra mākslas pieejamība 

atbilstoši dažādām mērķauditorijām. Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana; Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija. Kā arī ir izstrādāti 

iepirkumi Mežmalas vidusskolas sporta zāles un virtuves pārbūvei un Mežmalas 

vidusskolas āra sporta stadiona atjaunošanai. 

Prioritāte P3.4. Droša dzīves vide 

Rīcības virziens R3.4.1.: Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana. 

Ieviesta videonovērošanas sistēma un videonovērošanas tīkls, Pašvaldības policijas 

video tīklam pieslēgtas 13 kameras Mellužu estrādē; Dubultu mākslas kvartāla  
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teritorijas un Labklājības pārvaldes ēkas Talsu šosejā 31/K25 videonovērošana 

pieslēgta centralizētajam JPD videonovērošana tīklam. 

Izveidots pašvaldības operatīvās informācijas centrs un ieviesta JPD interneta 

telefonijas centrāle JPD vajadzībām, kas tiks izmantota POIC. Iegādāti IP telefonijas 

aparāti. 

Prioritāte P3.5. Kvalitatīvs sociālais atbalsts 

Rīcības virziens R3.5.1.: Sociālo pakalpojumu attīstība. 

Lai veicinātu sociālā atbalsta infrastruktūras attīstību Jūrmalā tika īstenoti šādi 

uzdevumi: Jūrmalas atbalsta infrastruktūras attīstība un pilnveide un materiāltehniskā 

nodrošinājuma sagāde; Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem; Jaunu grupu 

dzīvokļu izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar 

garīga rakstura traucējumiem; Infrastruktūras pilnveide pakalpojumu sniegšanai 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; SIA ''Veselības un sociālās aprūpes centrs - 

Sloka'' infrastruktūras uzlabošana un sniegto pakalpojumu uzlabošana un 

Administratīvās ēkas pārbūve sociālo funkciju nodrošināšanai. 

Prioritāte P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi. 

Rīcības virziens R3.6.1.: Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība 

Rīcības virziens R3.6.2.: Veselīga dzīvesveida veicināšana. 

Šīs prioritātes izpildei un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu un pieejamības 

attīstība visā Jūrmalā, un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošanai tika 

realizēta pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar demenci un SIA ''Kauguru 

veselības centrs'' infrastruktūras uzlabošana, kā arī sākta Veselīga dzīvesveida 

veicināšanas infrastruktūras izveide un atjaunošana. 
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Politikas rezultātu 
rādītāji 

Bāzes 
gads 

Bāzes 
gada 

vērtība 

2020.gada 
sasniedza

mie rādītāji 

2019 
.gada 
dati 

2018. 
gada 
dati 

Komentāri Tendence* 

M1. Kūrorts un tikšanās vieta 

Apmierinātība ar 
tūrisma attīstību 
pilsētā, % 

2012 52 > 62   63 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 142.lpp. 

↑ 

Apmierinātība ar 
viesnīcu un 
konferenču tūrisma 
attīstību, % 

2012 48,3 > 58   56 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 142.lpp. 

↑ 

Apmierinātība ar 
kūrorta attīstību, % 

2012 35,7 > 51   58 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 142.lpp. 

↑ 

M2. Komunālā un transporta infrastruktūra 

Apmierinātība ar ceļu 
/ ielu kvalitāti, % 

2012 19,7 > 32   44 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 11.lpp. 

↑ 

Apmierinātība ar 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumu 
pieejamību, % 

2012 75,3 > 78   74 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 
decembris) 

↓ 

Apmierinātība ar 
centralizēto 
ūdensapgādi un 

2012 66,7 > 70   72 
Avots: Attieksme 

pret Jūrmalas 
domes darbu (2018-

↑ 

Politikas 

rezultātu rādītāji  

Politikas rezultāti ir vērsti uz sabiedrībai būtisku mērķu sasniegšanu. Politikas 

rezultātus ietekmē ārējās vides faktori, un pašvaldībai ir daļēja kontrole pār to 

sasniegšanu. 

Apzīmējumi sadaļā Tendences: 

↑- pieaugums    ↓- samazinājums   → - nav izmaiņas 
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Politikas rezultātu 
rādītāji 

Bāzes 
gads 

Bāzes 
gada 

vērtība 

2020.gada 
sasniedza

mie rādītāji 

2019 
.gada 
dati 

2018. 
gada 
dati 

Komentāri Tendence* 

kanalizāciju 
(nevērtējot cenu), % 

novembris, 
decembris) 

Apmierinātība ar 
centralizēto apkuri 
(nevērtējot cenu), % 

2012 56,7 > 60   60 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 
decembris) 

↑ 

Apmierinātība ar 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumiem, % 

2012 88,3 > 90   74 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 
decembris) 

↓ 

Apmierinātība ar 
publiskās telpas 
sakoptību, % 

2012 51,3 > 65   68 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 54.lpp. 

↑ 

M3. Sociālā infrastruktūra 

Vēlme palikt dzīvot 
pilsētā tuvāko 5 gadu 
laikā, % 

2012 90,4 > 94   88 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 12.lpp. 

↓ 

Apmierinātība ar 
darba iespējām 
Jūrmalā, % 

2012 8,3 > 25   22 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 11.lpp. 

↑ 

Apmierinātība ar 
iespēju atrast labi 
atalgotu darbu, % 

2012 2,3 > 10   12 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 11.lpp. 

↑ 

Apmierinātība ar 
pamata un vidējo 
izglītību Jūrmalā, % 

2012 64,3 > 68   79 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 11.lpp. 

↑ 

Apmierinātība ar 
kultūras un izklaides 
iespējām, % 

2012 62,7 > 74   90 
Avots: Attieksme 

pret Jūrmalas 
domes darbu (2018-

↑ 
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Politikas rezultātu 
rādītāji 

Bāzes 
gads 

Bāzes 
gada 

vērtība 

2020.gada 
sasniedza

mie rādītāji 

2019 
.gada 
dati 

2018. 
gada 
dati 

Komentāri Tendence* 

novembris, 
decembris) 11.lpp. 

Apmierinātība ar 
iepirkšanās iespējām, 
% 

2012 75 > 75   75 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 11.lpp. 

→ 

Apmierinātība ar 
sabiedrisko kārtību 
un drošību, % 

2012 62,7 > 70   78 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 11.lpp. 

↑ 

Apmierinātība ar 
iespējām veidot / 
paplašināt 
uzņēmumu, % 

2012 1,3 > 35   25 

Avots: Attieksme 
pret Jūrmalas 

domes darbu (2018-
novembris, 

decembris) 11.lpp. 

↑ 
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Darbības rezultāti 
Bāzes 
gads 

Bāzes 
gada 

vērtība 

2020. 
gada 

sasniedza
mie 

rādītāji 

2019. 
gada 
dati 

2018. 
gada 
dati 

Komentāri Tendence* 

M1. Kūrorts un tikšanās vieta 

Naktsmītnēs 
apkalpoto viesu skaits 

2011 108 925 > 140 000 257 659  AP TUAN un CSP ↑ 

Ārvalstnieku skaits no 
kopējā viesu skaita, % 

2011 70,7 > 75 67  AP TUAN un CSP ↓ 

Vidējais nakšņojumu 
skaits uz vienu viesi 

2011 3,7 > 6 2,7 d/n  AP TUAN un CSP ↓ 

Gultasvietu skaits 2012 3 813 > 5 500 6 974  AP TUAN un CSP ↑ 

Gultasvietu skaits 
kūrortviesnīcās un 
sanatorijās 

2012 2 278 > 2 800 2 853  AP TUAN un CSP ↑ 

Peldvietu skaits ar 
atbilstību Zilā karoga 
sertifikāta prasībām 

2013 4 5 7  

Bulduri, Dubulti, 
Dzintari  
Jaunķemeri, 
Kauguri, Majori, 
Melluži 

↑ 

Jahtu ostu atbilstība 
Zilā karoga 
sertifikātam 

2012 0 1 1  

“Jūrmalas ostas 
pārvalde” publiskā 
piestātne (jahtklubs 
“Jūrmala”, Tīklu ielā 
10) 

↑ 

M2. Komunālā un transporta infrastruktūra 

Ielas ar nolietotu 
segumu, % no 
kopgaruma 

2012 50,6 < 50 42,78  
Dati no 2018.gadā 
veiktajiem 
uzmērījumiem 

↓ 

Ielas ar melno 
segumu un bruģi, % 
no kopplatības 

2012 50,8 > 56 81,17  
Dati no 2018.gadā 
veiktajiem 
uzmērījumiem 

↑ 

Neapgaismotas ielas, 
km 

2012 57 0         

Darbības rezultāti  

Darbības rezultāti ataino plānotos rezultātus rīcību un investīciju projektu īstenošanas 

rezultātā. Darbības rezultāti sekmē politikas rezultātu rādītāju sasniegšanu. 

Apzīmējumi sadaļā Tendences: 

↑- pieaugums    ↓- samazinājums   → - nav izmaiņas 
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Darbības rezultāti 
Bāzes 
gads 

Bāzes 
gada 

vērtība 

2020. 
gada 

sasniedza
mie 

rādītāji 

2019. 
gada 
dati 

2018. 
gada 
dati 

Komentāri Tendence* 

Gaisvadu kopējais 
garums, km 

2012 190 0         

Ceļu satiksmes 
negadījumu skaits 

2012 346 < 320 444   CSDD ↑ 

Jahtu piestātņu skaits 2012 6 > 8 23    ↑ 

Centralizētās 
siltumapgādes 
pakalpojumu 

lietotāju skaits 

2011 10 376 > 10 000 10 300    ↓  

Elektroenerģijas 
patēriņš Jūrmalā, 

GWh 
2011 129 < 125 

147,417 
GWh  

  

Papildus 
informācija 
(147,417 GWh vai 
2580 
kWh/iedzīvotājs) 

↑ 

Atkritumu dalītās 
vākšanas punkti 

2012 131 > 4 000 320   . ↑ 

Pašvaldības īpašumā 
/ tai piekrītošās 

zemju platības, % no 
kopplatības 

2012 30,6 > 30 85,24    ↑ 

Dzīvojamais fonds uz 
1 iedzīvotāju, m2 

2009 29 > 34 46,35    ↑ 

M3. Sociālā infrastruktūra 

No pašvaldības 
budžeta līdzekļiem 
apmaksāto amata 
vienību skaits 

2012 1 444,31 < 1 440 2716 

  

Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības 
2019.gada 
publiskais pārskats 

↑ 

Izglītojamo skaits 
pirmsskolas izglītības 
iestādēs 

2010./ 
2011.m.g

. 
2 226 > 2 100  2130   ↓ 

Izglītojamo skaits 
vispārējās pamata un 
vidējās izglītības 
iestādēs 

2010./ 
2011.m.g

. 
4 714 > 4 850  4475   ↓ 

Izglītojamo skaits 
profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības 
iestādēs 

2010./ 
2011. 
m.g. 

3 340 > 3 600 

  

3 543  ↑ 
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Darbības rezultāti 
Bāzes 
gads 

Bāzes 
gada 

vērtība 

2020. 
gada 

sasniedza
mie 

rādītāji 

2019. 
gada 
dati 

2018. 
gada 
dati 

Komentāri Tendence* 

Attiecība starp 
Jūrmalā deklarēto 
iedzīvotāju bērnu 
skaitu, kuri mācās 
ārpus Jūrmalas un 
citās pašvaldībās 
deklarēto iedzīvotāju 
bērnu skaitu, kuri 
mācās Jūrmalā 

2010./ 
2011. 
m.g. 

-436 ~ 0 
-703 

 
 

Jūrmalā deklarēto 
bērnu skaits, kas 
mācās citur 1 619 
bērni, savukārt 
Jūrmalā 916 bērni 
mācās no citām 
pašvaldībām 

↓ 

Jūrmalas kultūras 
iestāžu apmeklējumu 
skaits (izņemot 
Dzintaru 
koncertzāles) 

2011 58 030 > 65 000 90 000   ↑ 

Pasākumu skaits 
Dzintaru koncertzālēs 

2011 100 > 200 158   ↑ 

Dalībnieku skaits 
pašdarbības 
kolektīvos 

2011 660 > 700 780   ↑ 

Bibliotēku 
apmeklējumu skaits 

2011 244 735 > 240 000 161 255   ↓ 

Dalībnieku skaits 
Jūrmalas sporta 
klubos 

2011 5 382 > 7 000 2998  

Dati sniegti par 
pastāvīgo 

dalībnieku skaitu 
sporta skolās 

↓ 

Sporta pasākumu 
skaits 

2010 495 > 550 500   ↑ 

Ārstu skaits uz vienu 
iedzīvotāju 

2010 0,003 > 0,005 0,003  

Ārstu relatīvais 
skaits (uz 10 000 

iedzīvotāju) - 2018. 
gadā Jūrmalā bija 

35,8 ārsti uz 10 000 
iedzīvotāju (kopā 
176 ārsti), (vidēji 

Latvijā 34,1). 

→ 

Sabiedrisko 
organizāciju skaits 

4.2012 382 > 450 640  Informācija sniegta 
e-pastā. 

↑ 
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 Secinājumi  

Izvērtējot Attīstības programmas attīstības rādītāju rādījumus, jāsecina, ka teritorijas 

attīstība Jūrmalas pilsētā ir ar pozitīvu vērtējumu. 

Jebkuras pilsētas attīstības pamatā ir cilvēks, tādēļ pozitīvi ir vērtējams, ka iedzīvotāju 

skaits Jūrmalas pilsētā pieaug pretēji kopējiem valsts rādītājiem. Taču lēnām sarūk to 

iedzīvotāju skaits, kas ir darbspējas vecumā, kad vienlaikus pieaug iedzīvotāju skaits 

pēc darbspējas vecuma. Pašreizējās demogrāfiskās tendences Latvijā liecina par 

sabiedrības novecošanos un iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši darbspējas 

vecumā, kā rezultātā samazinās darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars un rodas jauni 

izaicinājumi ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas sociālās politikas nodrošināšanai.  

Līdz 2019.gadam bezdarba līmenis Jūrmalas pilsētā turpina sarukt un bija mazāks nekā 

valsts kopējais bezdarba līmenis, kas apliecina Jūrmalas pilsētas pozitīvo attīstības 

tendenci. 

Tirgus un sabiedriskās domes pētījumu centra „SKDS” 2018.gadā veiktās Jūrmalas 

pilsētas iedzīvotāju aptauja „Attieksme pret Jūrmalas domes darbu” rezultāti liecina, 

ka iedzīvotāju apmierinātība ar kūrorta attīstību Jūrmalā ir augstākais līdz šim brīdim 

rādītājs 58% (2012.gadā 35,7%, 2016.gadā 39%). Aptauja tika veikta, lai noskaidrotu 

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju viedokli un vērtējumu pašvaldības darbam noteiktās 

jomās – pilsētas apsaimniekošanā un labiekārtošanā, pašvaldības pakalpojumu 

nodrošināšanā, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanā, kā arī par citiem 

iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Veikto pētījumu rezultātu salīdzinājums liecina, 

ka joprojām lielāko daļu no pašvaldības funkcijām aptaujātie jūrmalnieki vērtē atzinīgi. 

Visbūtiskāk vērtējums ik reizi uzlabojas tādās jomās kā rūpes par kultūras dzīvi pilsētā, 

iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana, ielu, ietvju, laukumu 

uzturēšana, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana. 

Kaut gan Domes darba vērtējums ir uzlabojies, intensīvi jāturpina strādāt, lai 

iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvākos pakalpojumus atkritumu apsaimniekošanā.  
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Darbības rezultātu rādījums liecina par tūrisma jomas attīstību Jūrmalā, jo tūristu 

interese tikai pieaug. Kopējais apkalpoto viesu skaits naktsmītnēs strauji pieaug un 

pārsniedz 2020.gadā prognozēto, tomēr samazinās vidējais nakšņojumu skaits uz 

vienu viesi. 

Samazinājies ir arī izglītojamo skaits izglītības iestādēs, ko varētu skaidrot ar 

mūsdienīgas un attīstītas infrastruktūras trūkumu. 

Pašvaldība pastāvīgi veic ieguldījumus satiksmes infrastruktūrā, daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju iekšpagalmos, stāvvietās, taču šo jomu ir iespējams sakārtot tikai 

ilgtermiņā, jo nepieciešami būtiski finansiāli ieguldījumi.  

Domes pieņemtie lēmumi un veiktās darbības sekmē Attīstības programmā noteikto 

mērķu sasniegšanu, kas ir secināms no rādījumiem, taču daži no pasākumiem ir 

jāintegrē arī nākamajā attīstības plānošanas dokumentā, lai turpinātu pilnveidot 

jomas, kurās rādītāji joprojām ir zemāki nekā plānots. 
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Priekšlikumi 

Līdzīgi kā Attīstības programmas 2016.gada uzraudzības ziņojumā, arī izstrādājot 

Attīstības programmas uzraudzības ziņojumu par laika periodu no 2016.gada līdz 

2019.gadam, tika konstatēts, ka uzraudzības kontroli apgrūtina rīcības virzienu 

daudzums. Priekšlikums būtu veikt detalizētu plānoto aktivitāšu uzskaitījumu 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentos, un to ņemt 

vērā pie Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam (Jūrmalas 

pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmums Nr.263) izstrādes. 

Pašvaldībai jāturpina darbs pie iesāktajiem infrastruktūras projektiem, lai tiktu radītas 

darba vietas, tādā veidā piesaistot Jūrmalā darbspējas vecuma iedzīvotājus un 

veicinot nodarbinātību, kā tas ir paredzēts daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra 

jaunbūves un meža parka labiekārtojuma rezultātā Ķemeros.  

Kultūras jomas infrastruktūras attīstība, kā Dzintaru koncertzāles pārbūve un citu ēku 

pilnveidošana, sekmētu tūrisma jomas attīstību, lai tūristi Jūrmalu izvēlētos kā 

galamērķi un uzturētos ilgāk.  

Nepieciešams sakārtot izglītības un aktīvās atpūtas infrastruktūru, lai radītu drošu, 

mūsdienīgu un aktīvās atpūtas vidi bērniem un jauniešiem, kā tas ir paredzēts 

pārbūvējot pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, izveidojot lietojamus un 

kvalitatīvus āra sporta laukumus pie izglītības iestādēm, izveidojot un attīstot jauniešu 

aktīvās atpūtas vietas kā Dzintaru mežaparks, parka un jauniešu mājas izveide 

Kauguros, mūsdienīgu baseinu būvniecība.  

Pārdomāti transporta un mobilitātes risinājumi Jūrmalas pilsētā, veicinot kvalitatīvu 

un drošu satiksmes infrastruktūru, padarot to ērtu un pieejamu dažādām 

mērķgrupām, atjaunot tiltu infrastruktūru un sakārtot vidi tiltu teritorijas tuvumā.  

Turpināt atbalstīt un sekmēt Jūrmalas iedzīvotāju labklājību, piederības izjūtu un 

drošību, saglabājot dažādos pabalstus, līdzfinansējumus, kompensācijas un 

atvieglojumus. 
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Veicināt efektīvu energoresursu, inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu 

Jūrmalas pilsētā. 

Attīstības programmā atsevišķas iekļautās aktivitātes joprojām ir aktuālas un 

īstenošanas procesā, lai sasniegtu plānotos mērķus un rādījumus, to ieviešanai ir 

nepieciešami būtiski finanšu līdzekļi (satiksmes infrastruktūra, izglītības un kultūras 

iestādes, veselības un citu pakalpojumu infrastruktūra).   

Ņemot vērā, ka šobrīd noris darbs pie Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-

2029.gadam, priekšlikums integrēt jomas, kuras joprojām ir aktuālas, Jūrmalas 

pilsētas attīstības programmā 2023.-2029.gadam. 

Uz doto brīdi aktualizēt spēkā esošo Attīstības programmu nav nepieciešams, jo tiek 

izstrādāta Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2023.-2029.gadam, kurai ir 

jānodrošina pēctecība iepriekšējam attīstības plānošanas dokumentam.  

Turpmāk rādījumu uzskaite, kas ataino Jūrmalas pilsētu sociālajos un ekonomiskajos 

aspektos, būtu jāveic sistemātiski, pēc vienotas pieejas, nodrošinot vēsturisko datu 

uzglabāšanu. 
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 Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam 

apstiprināta ar Domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 „Par Jūrmalas pilsētas 

attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu” 

 Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam 

apstiprināta ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas 

Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 

 Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam 

apstiprināta ar Domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 „Par Jūrmalas izglītības 

attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” 

 Jūrmalas ostas attīstības programma 2015.-2022.gadam 

apstiprināta ar Domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.443 „Par Jūrmalas ostas 

attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” 

 Tirgus un sabiedriskās domes pētījumu centra „SKDS” 2018.gada novembrī-

decembrī 

veiktā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja „Attieksme pret Jūrmalas domes darbu” 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra (http://www.vraa.gov.lv/lv/) 

 Centrālās statistikas pārvalde (www.csb.gov.lv) 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (www.pmlp.gov.lv) 

Izmantotā 
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