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IEVADS 

 

Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.–2020. gadam (turpmāk – Kultūrvides 

attīstības plāns) ir apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11. 

Kultūrvides attīstības plāns ir vidēja termiņa kultūrpolitikas plānošanas dokuments, kurā noteikts 

Kultūrvides attīstības plāna mērķis, rīcības virzieni un uzdevumi mērķa sasniegšanai.  

 

Kultūrvides attīstības plāns tika izstrādāts, lai precizētu Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības 

stratēģijā 2008.–2020. gadam definēto mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu ieviešanu 

īstermiņa plānošanas periodā. Izstrādājot Kultūrvides attīstības plānu tika nodrošināta sasaiste ar 

vietējā un nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumentiem. Kultūrvides attīstības plāns ir 

sasaistīts ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānu un 

Investīciju plānu. 

 

Kultūrvides attīstības plāna mērķis ir izcelt kūrortpilsētas Jūrmalas unikalitāti un veidot izcilu 

kultūras pasākumu un augstvērtīga kultūrtūrisma piedāvājumu pilsētas viesiem. 

Jūrmalniekiem nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu – ar radošām apkaimēm un pieejamu 

kultūru. 
 

Jūrmalas kultūrvides attīstība tika balstīta piecās vērtībās:  

- mākslinieciskās izcilības atbalstīšana; 

- kultūras vides ilgtspējas nodrošināšana; 

- pilsētas kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana; 

- Jūrmalas iedzīvotāju un viesu labsajūtas radīšana;   

- kultūras dzīves daudzveidības nodrošināšana. 

 

Lai īstenotu Kultūrvides attīstības plānā noteikto mērķi, tika identificētas četras galvenās kultūras 

attīstības problēmas un noteikti pieci rīcības virzieni.  

 

Problēmas                              Rīcības virzieni  

Teritoriālais aspekts un 

kultūras pieejamība 

R1: Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un 

iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana 
R5: Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota 

kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības 

sekmēšana 

Kultūras piedāvājums un tā 

saikne ar pieprasījumu 

R2: Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība 

Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma 

veidošana dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, 

nacionālā un starptautiskā mērogā 

Kultūrvēsturiskā 

mantojuma mūsdienīga 

interpretācija pilsētas tēla 

veidošanā 

R3: Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma 

saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana 

Pārvaldības un finansējuma 

koncentrācija pašvaldības 

pārziņā 

R4: Sadarbība Jūrmalā: kultūrvides attīstībā iesaistīto 

dalībnieku sadarbības veicināšana 
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Kultūrvides attīstības Rīcības plānā ir definēti rīcības virzieniem atbilstoši uzdevumi un 

pasākumi,  norādīti pasākumu izpildes termiņi, atbildīgās institūcijas un finanšu avoti, kā arī 

darbības un rezultatīvie rādītāji.  

 

Kultūrvides attīstības plānā definētajiem rīcības virzieniem ir noteikti  sekojoši uzdevumi: 

 

1. Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības 

sekmēšana. 
- Rosināt un atbalstīt radošu un oriģinālu kultūras piedāvājumu integrēšanu pilsētvidē, 

akcentēt apkaimju vizuālo un saturisko identitāti. 

- Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās 

saskarsmes centrus. 

- Nodrošināt mūžizglītības un radošuma attīstīšanas iespējas jūrmalniekiem. 

 

2. Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska 

kultūras piedāvājuma veidošana dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā 

un starptautiskā mērogā. 

- Rīkot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras norises konkrētiem auditorijas segmentiem 

(jūrmalniekiem, vietēja mēroga un starptautiskiem tūristiem) katrā sezonā. 

- Nostiprināt Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitāti un konkurētspēju. 

- Attīstīt starptautisko sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā Baltijas lielāko kūrortpilsētu ar 

kvalitatīvu kultūras piedāvājumu. 

- Iesaistīt kultūrizglītības audzēkņus un pasniedzējus Jūrmalas unikalitātes veidošanā. 

 

3. Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga 

interpretācija un popularizēšana. 

- Nodrošināt Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību. 

- Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā. 

- Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus. 

 

4. Sadarbība Jūrmalā: kultūrvides attīstībā iesaistīto dalībnieku sadarbības 

veicināšana. 

- Attīstīt sadarbību starp dažādām pašvaldības kultūras un citām iestādēm, ģeogrāfiski 

līdzsvarota kultūras piedāvājuma veidošanā un pieejamības veicināšanā. 

- Stiprināt kultūras nozares darbinieku kapacitāti un profesionālo izaugsmi. 

- Nodrošināt informācijas pieejamību atbilstoši kultūras auditorijas vajadzībām. 

- Stiprināt kultūras procesu nozīmi pilsētas attīstības politikā un plānošanas dokumentos. 

 

5. Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras 

attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana. 

- Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā. 

- Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu.   

- Labiekārtot publisko telpu. 

- Veidot uz nākotni orientētu pilsētas pārvaldību, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu. 

- Attīstīt daudzveidīgu kultūras vidi. 

- Veicināt kultūras pakalpojumu pieejamību apkaimju iedzīvotājiem. 

 

 

Kultūrvides attīstības plānā noteikti sekojoši galvenie politikas rezultāti, kas raksturo rīcības 

virzienus: 
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- Jūrmalas pilsētvidi raksturo kvalitatīvi, interaktīvi vides mākslas objekti, kultūras 

pasākumi un mākslinieciskās jaunrades, tajā skaitā starptautisku projektu aktivitātes, kas 

apliecina Jūrmalas pilsētas unikalitāti un nodrošina iedzīvotāju kultūras līdzdalību. 

- Kultūras piedāvājumā ievērots mākslinieciski augstvērtīgās, populārās un amatiermākslas 

līdzsvars, atbilstoši vietējā, nacionālā un starptautiskā kultūras auditorijas segmenta 

kultūras vajadzībām; kultūras piedāvājuma dinamiku neietekmē sezonalitāte. 

- Jūrmalas kultūras mantojuma dokumentēšana un komunicēšana, tā integrācija kultūras 

produktos attīstījusi kultūras tūrismu un radījusi jaunas Jūrmalas pilsētas iekšējā un ārējā 

tēla iezīmes. 

- Kultūrvides attīstības aktivitāšu īstenošanas vajadzībām piesaistīti jauni finanšu (arī 

privātais finansējums) un cilvēkresursi, efektivizēta nevalstisko organizāciju sektora un 

uzņēmēju iesaiste kultūrvides attīstībā. 

- Kultūras infrastruktūra ir attīstīta piemēroti kultūras pieprasījuma specifikai un 

kultūrizglītības vajadzībām dažādās Jūrmalas pilsētas apkaimēs un nodrošināta kultūras 

pieejamība sociāli demogrāfiskajām grupām ar sociālās atstumtības pazīmēm. 

 

Kultūrvides attīstības plāna uzraudzības ziņojumu sagatavoja Jūrmalas pilsētas domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, iestādēm un 

kapitālsabiedrībām atbilstoši to kompetencei. Pārskats sagatavots par laika posmu no 2017.-

2019.gadam. 

 

Kultūrvides attīstības plāna novērtējums tiek veikts, lai: 

- Novērtētu un analizētu Jūrmalas pilsētas kultūras attīstības atbilstību izvirzītajam mērķim, 

rīcības virzieniem; 

- Definētu turpmākās darbības. 

 

KULTŪRAS SITUĀCIJAS VISPĀRĒJĀ DAĻA 

 

Kultūra un kultūras mantojums ir nozīmīgs resurss gan Jūrmalas pilsētas tēla un identitātes 

veidošanā, gan tūrisma nozares, īpaši kultūras un radošā tūrisma attīstībā. Papildus kultūras 

aktivitāšu daudzveidības attīstība, kultūras mantojuma saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana 

jaunu kultūras pakalpojumu un produktu veidošanā ir svarīgs priekšnoteikums kvalitatīvas dzīves 

un atpūtas telpas attīstībai pilsētas iedzīvotājiem. Kultūra arī sekmē pilsētas konkurētspēju un 

ekonomisko izaugsmi. 

 

Jūrmalā ir daudzveidīgs kultūras piedāvājums, kas nodrošina gan vietējo iedzīvotāju, gan 

pilsētas viesu kultūras un izklaides pieprasījumu.   

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kultūras, atpūtas un sporta budžets* 

 

Gads Finansējums 

(euro) 

2017 6 740 426 

2018 9 013211** 

2019 8 995 018 
*resurss: Jūrmalas pilsētas domes publiskie pārskati 

**budžeta lielākais pieaugums saistīts ar Mellužu estrādes ēkas restaurāciju un paviljona ēkas pārbūvi, teritorijas 

labiekārtošanu; būtiski pieaugusi pašvaldības SIA „Dzintaru koncertzāle” izmaksātā dotācija kultūras pasākumu 
organizēšanai un nodrošināšanai. 
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Kultūras procesu pārraudzību Jūrmalas pilsētā veic Jūrmalas pilsētas domes Kultūras 

nodaļa. Nodaļas mērķis ir veidot un 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.  

Saskaņā ar kultūras statistikas datu bāzes “kultūrasdati.lv” informāciju Jūrmalā ir vairāk 

nekā 20 valsts, pašvaldības un privātās kultūras institūcijas. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

pārraudzībā esošās kultūras iestādes ir Jūrmalas Kultūras centrs ar struktūrvienībām – Kauguru 

kultūras namu, Mellužu estrādi un Jūrmalas teātri, Jūrmalas pilsētas muzejs ar filiālēm – 

Aspazijas māju, Jūrmalas Brīvdabas muzeju, Bulduru Izstāžu namu, Jūrmalas Centrālā bibliotēka 

ar struktūrvienībām – Asaru bibliotēku, Bulduru bibliotēku, Alberta Kronenberga Slokas 

bibliotēku, Ķemeru bibliotēku, Kauguru bibliotēku un Dubultu bērnu bibliotēku, kā arī 

pašvaldības SIA „Dzintaru koncertzāle” un mākslas stacija “Dubulti”. Pilsētas kultūras dzīves 

daudzveidošanā aktīvi piedalās arī kultūrizglītības iestādes – Jūrmalas Mūzikas vidusskola un 

Jūrmalas Mākslas skola, kas nodrošina kultūras aktivitātes bērnu un jauniešu mērķauditorijai. 

Jūrmalas teritorijā atrodas un aktīvi iesaistās pilsētas kultūras dzīvē arī Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijas pakļautībā esošais muzejs - Raiņa un Aspazijas vasarnīca, kā arī privātās 

izstāžu zāles – Intas un Imanta Ozoliņu izstāžu zāle „IO”, Vitālija Jermolajeva gleznu teātris, 

privātā galerija „Jūrmala”, privātā gleznu galerija “Nellija”, kā arī kultūras nevalstiskās 

organizācijas – biedrības „Erelde”, bērnu baleta kultūras biedrība „Arabeska”, interešu izglītības 

iestāde “Rudaga plus”, “Fotostudija Aspazija”, “Jūrmalas mākslinieku biedrība”, Jūrmalas 

vēstures un mākslas biedrība, “Jūrmalas Mākslas skolas kultūrizglītības atbalsta biedrība”, 

biedrība „Aspazijas mantojums”, “Horna biedrība”, “Latvijas klasisko automobiļu klubs”, 

“Dubultu evaņģēliski luteriskā draudze”, fonds “Kultūras forums” un Ķemeru iedzīvotāju 

biedrība. Kultūras aktivitātes notiek arī Ķemeru evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Bulduru 

evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 

 

Pārskata periodā ir nemainīgs kultūras institūciju tīkls pilsētā. 

 

Jūrmalas kultūras iestāžu teritoriālais pārklājums – karte 2017. – 2019.gads 
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Pārskata periodā vidēji gadā ir notikuši ap 800 pasākumu. Lielākie un apmeklētākie 

pasākumi - Jūrmalas pilsētas pašvaldības organizētie pasākumi bija Jūrmalas Kūrorta svētki (20 

000 apmeklētāju), Jomas ielas svētki un Tango nakts Dzintaru pludmalē (16 000 apmeklētāju), 

Kauguru svētki (10 000 apmeklētāju) un nakts ekspedīcija bērniem «Nestāsti pasaciņas» Dzintaru 

Mežaparkā (8000 apmeklētāju).  

 

Pasākumu skaits pilsētā 2017. – 2019. gads 

 

Gads Skaits 

2017 750 

2018 770 

2019 854 

 

Saskaņā ar pētījumu centra SKDS 2018.gadā veikto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauju 

“Attieksme pret Jūrmalas pilsētas domes darbu” 88% iedzīvotāju ir apmierināti ar kultūras dzīvi 

pilsētā.  

 

JŪRMALAS KULTŪRVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNA RĪCĪBAS VIRZIENU 

IZVĒRTĒJUMS 

 

1. Rīcības virziens. Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un 

iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana. 

 

1.1.Rosināt un atbalstīt radošu un oriģinālu kultūras piedāvājumu integrēšanu 

pilsētvidē; akcentēt apkaimju vizuālo un saturisko identitāti. 

 

Lai akcentētu pilsētas apkaimju vizuālo un saturisko identitāti Jūrmalas pašvaldība 2018. 

gadā sadarbībā ar Engures novada, Mērsraga novada un Rojas novada pašvaldībām sāka 

kopprojektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu 

piekrastē”. Projektā paredzēts atjaunot reģionam nozīmīgu dabas un kultūras mantojumu, tajā 

skaitā Mellužu estrādes kompleksu un Ķemeru ūdenstorni, sekmējot to sociālekonomiskā 

potenciāla attīstību un integrāciju vietējā ekonomikā. Projekta īstenošana plānota līdz 2021. 

gadam; kopējās izmaksas ir 7,4 miljoni eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 2,95 miljoni eiro. 

2019. gada 23. jūnijā pēc rekonstrukcijas darbu atsāka Mellužu estrāde. Ķemeru ūdenstorni 

paredzēts nodot ekspluatācijā 2021.gadā. 

Kā otru nozīmīgu pilsētas apkaimju vizuālo un saturisko identitātes veidojošu projektu 

jāmin 2017.gadā uzsākto Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības projektu “Uz gara augstumiem”. 

Tas tika atbalstīts Jūrmalas pilsētas domes izsludinātā projekta konkursā “Jūrmala – Latvijas 

valsts simtgadei”. Projekta ietvaros tēlniece Olga Šilova veido Aspazijas skulptūru, kuru plānots 

atklāt 2020.gada septembrī Aspazijas ielas galā kāpās, iepretī Aspazijas mājai. Projekta kopējais 

finansējums ir 82 015,46 eiro. 

Savukārt 2018. gada septembrī Jaundubultos atklāja Dubultu Kultūras kvartālu Strēlnieku 

prospektā 30. To veido 2015.gadā uzceltā Jūrmalas Mākslas skola un 2018. gadā uzceltā Jūrmalas 

Mūzikas vidusskola un Jūrmalas Centrālā bibliotēka ar Dubultu bērnu bibliotēku.  

Atbilstoši Jūrmalas Tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.–2020. gadam Pasākuma 1.2.8. 

“Konkurss par atraktīvu, mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu izveidi Jūrmalā” 
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nosacījumiem, 2019.gadā Jūrmalas pilsētas dome izsludināja metu konkursu “Mākslinieciski 

augstvērtīga vides objekta izveide Jūrmalā” ar mērķi iegūt mākslinieciski augstvērtīgus, 

mūsdienīgus, plašai mērķauditorijai paredzētus vides objekta metus, kuri ar savu unikalitāti 

veicinātu Jūrmalas atpazīstamību. Tika saņemti 37 pieteikumi un metu konkursa žūrija piešķīra 

2 otrās vietas sekojošiem metiem -Kristapa Gulbja metam“ Jūrmalas Baltā kaija”, Kaspara 

Līduma metam “Baltijas Straume”, 2 trešās vietas – Olgas Šilovas un SIA “Archidose” metam 

“Stāvēju dziedāju augstajā kalnā” un SIA “DJA” metam “Čiekurs”. Vides objektus plānots īstenot 

no 2020. līdz 2023.gadam. 

Godinot Latvijas valsts simtgadi, 2018.gadā tika izveidoti divi mobilie informācijas stendi 

Bulduros un Kauguros, kuros pieejama informācija par brīvības cīņām Jūrmalā.  

Iezīmējot pilsētas muzikālās vietas 2018. un 2019. gada vasarā Jūrmalas pilsētvidē - 

Bulduros, Dzintaros un Jaundubultos - notika vides akcija “Klavieres uz ielas”.  

Papildus, lai nodrošinātu vizuālo informāciju par kultūras objektiem pilsētā ik gadu tiek 

uzstādītas un atjaunotas vienotas norādes. Kā arī Majoros, Lienes ielā 5  ir izvietota Jūrmalas 

vides lielformāta karte ar informāciju par kultūras objektiem. 

 

 

1.2.Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un 

sabiedriskās saskarsmes centrus. 

 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ar sešām struktūrvienībām (Asaru bibliotēka, Bulduru 

bibliotēka, Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka, Ķemeru bibliotēka, Kauguru bibliotēka, 

Dubultu bērnu bibliotēka) veido vislielāko kultūras iestāžu pārklājumu un nodrošina kultūras 

pakalpojumu pieejamību vistuvāk pilsētas apkaimju iedzīvotājiem. Pārskata periodā kopumā ir 

pieaudzis bibliotēku lietotāju un lasītāju skaits, kā arī nemainīgs ir izsniegumu skaits. Lietotāju 

skaits 2018.gadā bija 10 507, bet 2019.gadā 11 977, kas ir par 1470 vairāk. Izsnieguma skaits 

2018.gadā bija 481 886, bet 2019.gadā 510 898, kas ir par 29012 vairāk. Tas parāda bibliotēkas 

pakalpojumu kvalitāti un pieprasījumu, ka arī ar to, ka 2018.gadā Jūrmalas Centrālā bibliotēka 

un Dubultu bērnu bibliotēka pārcēlās uz jaunām un modernām telpām.  

 

Lasītāju, apmeklētāju skaits bibliotēkās 2017. – 2019.gads 

 

  2017 2018 2019 

Lasītāju skaits 9912 10507 11977 

Apmeklētāju skaits 135028 147147 161255 

Izsniegumu skaits 505847 481886 510898 

 

Papildus bibliotēku pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta, attīstot e-pakalpojumu un 

digitālā satura pieejamību. Bibliotēkās bez maksas ir pieejamas LURSOFT, LETONIKA datu 

bāzes, Latvijas filmu katalogs filmas.lv,www.3td.lv – “3td E-GRĀMATU bibliotēka”. Par 

maksu bibliotēkās var izmantot skenēšanas, kopēšanas, laminēšanas un datorizdrukas 

pakalpojumus. Ar Jūrmalas iedzīvotāja karti tiek piešķirta 70% atlaide bibliotēkas maksas 

pakalpojumiem. 

Bibliotēkas nodrošina mūžizglītības pakalpojumu, kā arī nodrošina saturisko atbalstu 

vispārējai un interešu izglītībai. Pārskata periodā Dubultu bērnu bibliotēkā tika organizēti 

lasīšanas veicināšanas pasākumi. Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 

Latvijas Bibliotekāru biedrības iniciētajās lasīšanas veicināšanas programmās „Bērnu un jauniešu 

žūrija” un „Grāmatu starts”. Dubultu bērnu bibliotēka 2017.gadā uzsāka Jūrmalā inovatīvas 

lasīšanas veicināšanas nodarbības «Lasi kopā ar suni!». Papildus bibliotēkas organizē literārus 

pasākumus - tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, grāmatu un mākslinieku darbu izstādes, 

https://www.filmas.lv/
http://www.3td.lv/
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iepazīstinot ar jaunāko literatūrā. Pārskata periodā vidēji gadā pilsētas bibliotēkās notiek ap 180 

pasākumu.  

Viena no bibliotēku funkcijām ir novadpētniecība. Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā 2019. 

gadā tika izstrādāts konkurss “Jūrmala – pazīstamā un nezināmā”, kurš saistošā veidā piedāvāja 

jūrmalniekiem bibliotēku materiālos meklēt un atrast atbildes uz jautājumiem par pilsētas 

kultūrvēsturi. Regulāri bibliotēkās tiek veidotas kultūrvēstures un literatūras izstādes. Sadarbībā 

ar fotostudiju “Aspazija” Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā tika eksponēti deviņi fotoizstāžu cikli 

“Jūrmalnieki- Jūrmalai”. 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka 2019.gadā tika akreditēta kā reģionālā bibliotēka ar metodiskā 

centra funkcijām, sniedzot metodisko atbalstu struktūrvienībām un Jūrmalas izglītības iestāžu 

bibliotēkām. Gadā vidēji notiek 7 izglītojoši semināri. 

 

1.3.Nodrošināt mūžizglītības un radošuma attīstīšanas iespējas jūrmalniekiem. 

 

Lai sekmētu sabiedrības un apkaimju iedzīvotāju iesaisti kultūras procesu attīstībā un 

daudzveidošanā, Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa administrē iedzīvotāju iniciatīvas 

projektu konkursu kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanai. Ik gadu tiek atbalstīti vidēji 

pieci projekti. Pārskata periodā ir atbalstīti tādi projekti kā Dubultu evaņģēliski luteriskās 

draudzes organizētais koncerts “Iedziedi Ziemassvētkus”  Dubultu evaņģēliski luteriskā baznīcā, 

biedrības “Latvijas klasisko automobiļu klubs” retro auto salidojums “Retro Jūrmala”, bērnu un 

jauniešu starptautiskais interešu izglītības festivāls “Rudaga”. Iedzīvotāju iniciatīvas kultūras 

projektu konkursā atbalstu saņem biedrības “Erelda” vides mākslas projekts Dzintaru pludmalē 

“Mākslas mols”, biedrības “Fotostudija Aspazija” foto izstādes u.c. Katru otro gadu Jūrmalas 

pilsētas domes Kultūras nodaļa organizē Latvijas jauniešu teātra festivālu “Rainis un Aspazija 

Tev!” Pārskata periodā notikuši divi festivāli 2017. un 2019.gadā. To uzdevums ir popularizēt 

dzejnieku un sabiedrisko darbinieku vērtības un radošo mantojumu mūsdienu jauniešu vidū. 

Katrā no festivāliem ir notikušas apjomīgas, interaktīvas vides akcijas dažādās pilsētas apkaimēs, 

kas patīkami atsvaidzina rudenīgo pilsētvidi Jūrmalā. 

 

Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu kultūras un mākslas nozares attīstības 

veicināšanai līdzfinansējums un atbalstīto projektu skaits 2017. -2019. gads 

 

Gads Finansējums (euro) Projektu skaits 

2017 27207,78 9 

2018 12164,14 5 

2019 15715,13 5 

 

Jūrmalā mūžizglītību un radošu līdzdalību nodrošina visas kultūras iestādes. Jūrmalnieku 

iesaisti radošo kolektīvu darbībā nodrošina Jūrmalas Kultūras centrs un tā struktūrvienības - 

Kauguru kultūras nams un Jūrmalas teātris. Pārskata periodā Jūrmalas Kultūras centrā un tā 

struktūrvienībā - Kauguru kultūras namā darbojas 25 dažādu paaudžu (bērnu, jauniešu, vidējās 

paaudzes un senioru) radošie kolektīvi, kas kopā apvieno ap 750 dalībniekus.  

 

Amatierkolektīvu un dalībnieku skaits Jūrmalā 2017. – 2019. gads 

 

Gads  Kolektīvu skaits Dalībnieku skaits 

2017 26 750 

2018 25 780 

2019 25 750 
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Radošo kolektīvu materiālo bāzi nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldība, atbilstoši Jūrmalas 

pilsētas domes apstiprinātajam ikgadējam Jūrmalas Kultūras centra budžetam. Jūrmalas radošo 

kolektīvu darbības finansējums tiek sadalīts atbilstoši-Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 

18.aprīlī pieņemtajam nolikumam Nr.15 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo 

kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” paredzētajiem radošo kolektīvu novērtēšanas un 

finansējuma sadales principiem. 

Radošie kolektīvi aktīvi līdzdarbojās gan pilsētas pasākumos, gan piedalījās valsts un 

starptautiskos konkursos un festivālos, popularizējot pilsētas vārdu ārpus valsts robežām.  

Radošie kolektīvi 2017.gadā gatavojās un 2018.gadā piedalījās XXVI Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XVI Deju svētkos. Jauktais koris “Jūrmala” 2017.gadā, piedaloties Starptautiskajā 

koru festivālā Zalcburgā, Austrijā  ieguva sudraba medaļu. Godalgotas vietas festivālos Tbilisi, 

Gruzijā, un Mažeiķos, Lietuvā ieguva “BG deju studija”. Starptautiskajā tautas deju festivālā 

Baku, Azerbaidžānā piedalījās vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tapa”, savukārt bērnu tautas deju 

kolektīvs “Vizmiņa” piedalījās “Eiropiādē” Somijā, “Zītariņi” – Tauragē un senioru deju 

kolektīvs “Ābelīte” - Svenčionis,  Lietuvā. 2019. gadā vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Jūrmaldancis” piedalījās Starptautiskajā folkloras deju festivālā “Tartu Wintry Folk Dance Day 

2019” -jauktais koris “Vaivari” piedalījās Starptautiskajā tautas dejas un mūzikas festivālā 

Budapeštā, Ungārijā, “BG deju studijas” vidējā  grupa piedalījās Starptautiskajā deju konkursā 

“ALL COLOURS OF ART” Itālijas pilsētā Ricione iegūstot 3.vietu. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Jūrmaldancis” 2019.gadā Jūrmalā rīkoja XX Latvijas piejūras un novadu vidējās 

paaudzes tautas deju kolektīvu festivālu “Soļi smiltīs”, pulcējot ap 900 dejotāju. 

Jūrmalas Kultūras centra struktūrvienībā Kauguru kultūras namā darbojas jauniešu teātra 

studija “Experiments”, kas ieguva Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde 2017” 

augstāko novērtējumu ar izrādi “Sesija. Latvju dainas. Kāzas”. 

Viens novadošajiem Latvijas amatierteātriem ir Jūrmalas teātris, kas aktīvi piedalās gan 

pilsētas pasākumos, gan nodrošina regulāras teātra izrādes. Vidēji gadā Jūrmalas teātrim ir 70 

izrādes, no kurām ¼ izrādes notiek ārpus teātra telpām. Ik gadu vidēji ir 4 pirmizrādes. Jūrmalas 

teātris ir viens no retajiem amatierteātriem Latvijā, kas iestudē arī bērnu izrādes. Izvērtējot bērnu 

izrāžu apmeklējumu ir secināts, ka samērā liela daļa apmeklētāju ir rīdzinieki. Aktīvi darbojas 

Jūrmalas teātra leļļu teātra studija ar vidēji 10 izrādēm gadā.   

 

Izrāžu un apmeklētāju skaits Jūrmalas teātrī 2017. – 2019.gads 

 

 2017 2018 2019  

Izrāžu skaits 68 69 63 

t.sk. citās telpās 9 13 10 

Apmeklētāju skaits 6566 7160 4598 

 

Aktīvu līdzdarbošanos un mūžizglītību nodrošina Jūrmalas Māksla skola ik gadu 

organizējot meistarklases pieaugušajiem ““Mācies” mūžizglītības kontekstā pilsētas 

interesentiem”, dodot iespēju iepazīties un apgūt dažādas mākslas tehnikas. Jūrmalas pilsētas 

muzejs un tā filiāles organizē ģimeņu pēcpusdienas, ko gadā apmeklē ap 150 apmeklētāju. 

Jūrmalas pilsētas muzejā darbojas zīmēšanas studija pieaugušajiem. 2019.gadā plašu rezonansi 

ieguva 2.starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle “Marina 2019” ar astoņām bērniem 

plānotām aktivitātēm, aptverot gandrīz visas pilsētas kultūras iestādes pilsētā un piesaistot ap 200 

interesentu. Aspazijas māja organizēja pasākumu ciklu “Kafija ar Aspaziju”. Jūrmalas pilsētas 

muzejs pārskata periodā uzsāka un veiksmīgi attīstīja pasākumu ciklu “Tēja ielas garumā”. Arī 

mākslas stacija “Dubulti” rīkoja kultūrizglītojošus pasākumus jauniešiem un pieaugušajiem. 

Piemēram, notika 65 atvērtās darbnīcas izstādē “Studentu dienasgrāmatas III. Tekstils”. Plašu 

kultūrizglītības, īpaši mūzikas pasākumus bērniem piedāvā SIA “Dzintaru koncertzāle” -  
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aptuveni 20 mūzikas pasākumus gadā. SIA “Dzintaru koncertzālē” 2019.gadā notika valsts 

iniciētā projekta “Latvijas skolas soma” 2 pasākumi, kurus apmeklēja 988 skatītāju. 

2. Rīcības virziens. Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: 

kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām 

mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā. 

 

2.1.Rīkot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras norises konkrētiem auditorijas 

segmentiem (jūrmalniekiem, vietēja mēroga un starptautiskiem tūristiem) katrā sezonā. 

 

Katru gadu profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai tiek organizēts projektu 

konkurss “Profesionālā mākslas pieejamība Jūrmalā”. Gadā vidēji atbalstu saņem astoņi projekti. 

Ar projektu konkursā “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” finansiālu atbalstu tika rīkoti 

tādi pasākumi kā SIA “Latvijas koncerti” organizētais “Rīgas Festivāla” noslēguma koncerts, 

festivāls “Artisimo”, Ziemeļvalstu un Baltijas jauniešu orķestra “Orkester Norden” koncerts 

Dzintaru koncertzālē, Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” Dubultu  

evaņģēliski luteriskā baznīcā, I.Galantes fonda organizētais Starptautiskais mūzikas festivāls 

“Summertime – aicina Inese Galante” Dzintaru koncertzālē, biedrības “Klavieru kvartets RIX” 

organizētā Jāņa Maļecka gleznu izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā, SIA “FOCUS GROUP” 

izdotais gleznotājas Ineses Ziemeles 75 gadu jubilejas katalogs,  biedrības “Mākslinieku biedrība 

Sidegunde” īstenotais projekts 2 kārtās “Mākslinieka Valda Buša radošā mantojuma 

popularizēšana Jūrmalas pilsētā. Darbu uzskaite un izpēte”, biedrības “HomoLudens.Lv” izdotā 

grāmata “Andrejs Ģērmanis. Darbi.”, biedrības „Latvijas Ordeņu brālība” īstenotais projekts 

“Vijas Dzintares tēlniecības darbu izstāde Baltais putns. Melnais putns”, SIA “TRITONE 

STUDIO” īstenotais projekts “Vēsturiski dokumentālā filma Baltu Ciltis” u.c. 

 

Projektu konkursā “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējums un 

atbalstīto projektu skaits 2017. – 2019. gads* 

 

Gads Finansējums (euro) Projektu skaits 

2017 152380,90 12 

2018 148296,91 10 

2019 113732,97 8 

 

Jūrmalā pārskata periodā ir notikuši nu jau tradicionāli un starptautisku rezonansi ieguvuši 

SIA “Dzintaru koncertzāle” organizētie festivāli “Jūrmalas festivāls”, Starptautiskais baleta 

festivāls “Baleta zvaigznes Jūrmalā”, “Kremerata Baltica” u.c.  Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā 

ar SIA “Baltic Choir Association” organizēja Baltijas jūras koru konkursu, kurā ir piedalījies jau 

41 koris no 14 valstīm. Par konkursa starptautisko atpazīstamību un kvalitāti liecina gan konkursa 

starptautiskā žūrija, koru atlase konkursam, gan Eiropas koru Grand Prix (European Grand Prix 

for Choral Singing) organizācijas inspektoru vairākkārtējs konkursa apmeklējums un augstais 

novērtējums. 2018.gadā tika aizsākts starptautisks akadēmiskās mūzikas festivāls – “Rīga 

Jūrmala”. 

Saskaņā ar 2014.gada 30.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Dzintaru 

koncertzāle” noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.1.2-16/1252 SIA“Dzintaru 

koncertzāle” vidēji gadā organizē 88 skatuves mākslas pasākumus. Vidēji koncertzālē notiek līdz 

158 pasākumiem gadā. SIA “Dzintaru koncertzālē” notiek arī starptautiskā Hansa Gabora 

Belvederes jauno operas solistu konkurss. 
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2019.gadā SIA “Dzintaru koncertzāle” aizsāka jaunu tradīciju “Saullēkta koncerti” 

Dzintaru pludmalē, kas pulcē vairākus tūkstošus skatītāju no visas Latvijas. 

Saskaņā ar aptauju 2018.gadā un salīdzinājumā ar 2016.gada aptauju SIA “Dzintaru 

koncertzālē” ir pieaudzis apmeklējums vasaras sezonā par 6,2%, bet ziemas sezonā par 1,1%. 

 

Pasākumu un apmeklētāju skaits Dzintaru koncertzālē 2017. – 2019. gads 

 

 2017 2018 2019 

 Pasāk. 

skaits 

Apmekl. 

skaits 

Pasāk. 

skaits 

Apmekl. 

skaits 

Pasāk. 

skaits 

Apmekl. 

skaits 

Lielā zāle  68 - 70 119685 63 112794 

Mazā zāle 85 - 89 31299 94 36737 

Pludmale - - - - 1 2000 

kopā 153 - 159 150 984 158 151531 

 

Saskaņā ar 2015.gada 21.jūlija sadarbības līgumu Nr.12-168/1123 starp Jūrmalas pilsētas 

domi un fondu “Kultūras forums”, kā arī saskaņā ar 2015.gada 5.maija patapinājuma līgumu 

Nr.1.2-16/720 starp Jūrmalas pilsētas domi un Valsts akcijas sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”  

Dubultu stacija tika izveidota par laikmetīgās vizuālās mākslas aktivitāšu norises vietu mākslas 

staciju “Dubulti”, kurā ik gadu notiek ap piecām starptautiskām izstādēm gadā, kuru ietvaros 

notiek radošās un informatīvās aktivitātes dažādām mērķauditorijām. 

Pasākumu un izstāžu skaits 2017. – 2019.gads 

 2017 2018 2019 

Pasākumu skaits  5 22 75 

Izstāžu skaits 3 5 3 

 

2017.gadā Jūrmalas pilsētas muzejs aizsāka jaunu vizuālās mākslas aktivitāti - 

Starptautisko jūras tematikai veltīto biennāli “Marīna”. Tās ietvarā tiek organizēta glezniecības 

konkursa izstāde un deviņas vairākas satelītizstādes. 

 

Lai nostiprinātu Jūrmalu kā augstvērtīgu festivālu pilsētas tēlu, Jūrmalas pilsētas domes 

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļa ik gadu īsteno Jūrmalas reklāmas 

kampaņas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, reklamējot lielākos kultūras pasākumus. Tūrisma 

informācijas centrs izdod bukletu “TOP pasākumi Jūrmalā” 3 trīs valodās, kurš tiek izplatīts 

dažādās tūrisma iestādēs Jūrmalā, tūrisma izstādēs ārvalstīs. 

 

2.2.Nostiprināt Jūrmalas kā kultūras  un mākslas pilsētas identitāti un konkurētspēju. 

 

Kopš 2015.gada viena no Jūrmalas kultūras vadlīnijām ir “Jūrmala - Raiņa un Aspazijas 

pilsēta”. 2017.gadā bija izstrādāts ekskursijas maršruts “Kāpu promenādes pastaiga 

“A+R=MĪLA”. 2018. gadā Majoru vidusskola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju, Raiņa un 

Aspazijas vasarnīcu un Aspazijas māju organizēja pilsētvides zibakciju “Raksti”, kuras laikā 

jaunieši kopā ar garāmgājējiem rakstīja Raiņa un Aspazijas dzejoļu un vēstuļu fragmentus ar 

krītiņiem uz asfalta 2,5 km garumā, savienojot trīs Jūrmalas muzejus – Aspazijas māju, Jūrmalas 

pilsētas muzeju un Raiņa un Aspazijas vasarnīcu. Jūrmalā 2017. gadā un 2019. gadā norisinājās 

Latvijas jauniešu teātru festivāls “Rainis un Aspazija Tev!”. Ik gadu kultūras iestādēs notiek 

dzejniekiem veltīti pasākumi, koncerti un konferences.  
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Lai veicinātu Latvijas valsts simtgades norišu daudzveidību Jūrmalas pilsētā 2017.gada 

23.martā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma līdzfinansēšanas nolikumu Nr.7 “Projektu konkursa 

„Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei”. 

Projekta konkursa ietvaros tika atbalstīti tādi projekti kā – Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības 

projekts “Uz gara augstumiem”, Jūrmalas Mākslas skolas kultūrizglītības atbalsta biedrības 

projekts “100 tautumeitas Latvijas simtgadei”, biedrības “Kronenbergs un draugi” projekts 

“Ceļamaize”, Latvijas Zinātņu akadēmijas projekts “Bulduru konference 1920”, SIA “Al secco” 

projekts “Egils Rozenbergs Jūrmalai”, SIA “Art Management group” projekts“ Menuets. Kalniņš. 

Latvija. 50/77/100. jubilejas koncerts Dzintaru koncertzālē”, VSIA “Latvijas koncerti” projekts 

“Dzimuši Latvijā”. Šajā projektu konkursā finansējumu saņēma arī SIA “Amber sound”, lai 

īstenotu projektu – filmu “Dvēseļu putenis”.  

 

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” 

līdzfinansējums un atbalstīto projektu skaits 2017. – 2019.gads 

 

Gads Finansējums    (euro) Projektu skaits 

2017 26 152 8 

2018 49 679,83 9 

2019 30 000 1 

 

2018.gada oktobrī Jūrmala līdzdarbojās biroja “LV100” organizētajā festivālā “Latvijas 

Goda aplis” un kļuva par Latvijas goda galvaspilsētu. Festivāla galvenās aktivitātes norisinājās 

SIA “Dzintaru koncertzāle”, kur tika rīkota lielizmēra skulptūru izstāde, muzikālas performances 

un audiovizuālas projekcijas “Gaismas toņu mistērija” un jūrmalnieku un pilsētas viesu darinātā 

māla tautumeitu izstāde “Mūsu 100 tautumeitas Latvijas simtgadei”. Jūrmalas pilsētas muzejā 

bija izveidota Latvijas simtgadei veltīta izstāde “Brīvības stāsti. Jūrmalnieku laikmeta liecības 

Latvijas simtgadei”.  

 

Jūrmalas Kultūras centrs 2017.gadā iedibināja jaunu pasākumu – “Džeza klubs Jūrmalā”, kurā 

uzstājas Latvijas labākie džeza mūzikas izpildītāji, iesaistot arī ārzemju kolēģus, kas ir 

paplašinājis Jūrmalas Kultūras centra mērķauditoriju, jo šo pasākumu tiecas apmeklēt ne tikai 

vietējie iedzīvotāji. 2019.gadā Jūrmalas Kultūras centrs organizēja arī laikmetīgo performanču 

pasākumu “Mākslas karnevālu” Dubultu Kultūras kvartālā, lai iedzīvinātu jaunizveidoto Dubultu 

Kultūras kvartālu. Ik gadu tiek meklētas jaunas formas ikgadējam pasākumam nakts ekspedīcija 

ģimenēm „Nestāsti pasaciņas”, kas ik gadu piesaista lielu skaitu pilsētas iedzīvotājus un viesus. 

2018.gadā tika organizēta nakts balle bērniem. 

Ik gadu Jūrmalas Kultūras centrs organizē Lāčplēša dienas pasākumus, Latvijas Republikas 

Proklamēšanas gadadienas svinēšanu. Kā viens no Latvijas Republikas Proklamēšanas 

gadadienas mākslas pasākumiem ir konkursa izstāde ,,JĀ/NEatkarība” Bulduru Izstāžu namā. 

 

Jūrmalas Kultūras centra un Kauguru kultūras nama apmeklējums 

2017. -2019.gads 

 2017 2018 2019 

 Jūrmalas Kultūras centrs 

Norišu skaits 158 185 167 

Pasākumu apmeklētāju skaits 80350 89 900 95900 

 Kauguru kultūras nams 

Norišu skaits 66 65 49 

Pasākumu apmeklētāju skaits 11920  11785 15355 
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2.3.Attīstīt starptautisko sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā Baltijas lielāko 

kūrortpilsētu ar kvalitatīvu kultūras piedāvājumu. 

  

Pārskata periodā vidēji gadā Jūrmalu apmeklēja 12 ārvalstu pašvaldību, organizāciju un 

Latvijā akreditēto ārvalstu vēstniecību un starptautisko institūciju delegācijas. Sadarbībā ar 

Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļu 

Jūrmalas pilsētas kultūras un izglītības iestādes aktīvi iesaistījās starptautiskos projektos. 

2017.gadā ar plašu kultūras piedāvājumu Jūrmalas pilsētas iestādes piedalījās Latvijas 

vēstniecības Igaunijā rīkotajos “Latvijas dienas” pasākumos Jūrmalas sadraudzības pilsētā 

Pērnavā. Sadarbībā ar Francijas kultūras institūtu 2017.gadā Jūrmalas Mākslas skolā notika  

bērnu darbu izstāde “Francijas pērles”, kas tika izstādīta arī Jūrmalas sadraudzības pilsētā Kabūrā. 

Pārskata periodā tika organizēts sadraudzības pilsētu seminārs ar Pērnavu, Palangu un Kabūru. 

Semināra mērķis – prezentēt Jūrmalas kultūras aktualitātes, iepazīstināt ar iestādēm Dubultu 

Kultūras kvartālu, pilsētas muzejiem, Jūrmalas Kultūras centru, Bērnu un jauniešu interešu 

centru, kā arī iezīmēt turpmākos sadarbības virzienus un iespējas. 

 

2.4.Iesaistīt kultūrizglītības audzēkņus un pasniedzējus Jūrmalas unikalitātes 

veidošanā. 

 

No 2018.gada Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Dubultu koncertzāle piedāvā plašu bezmaksas 

koncertprogrammu, ko veido Jūrmalas Mūzikas vidusskolas un citu Latvijas mūzikas skolu 

audzēkņu koncerti, Valsts svētku un Ziemassvētku koncerti. Vidēji gadā notiek ap 50 koncertiem. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola organizē Starptautisko akadēmiskās mūzikas konkursu “Jūrmala”, 

kas popularizē Jūrmalas tēlu Latvijas un pasaules kontekstā. 

Kopš 2016.gada Jūrmalas Mākslas skola iniciēja jaunu kultūras aktivitāti Ziemassvētku 

mākslas akcija “Bērnu egle Jaundubultos” ar radošām darbnīcām un  egles rotāšanu Dubultu 

Kultūras kvartālā. Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zālē regulāri notiek mākslas darbu izstādes. 

Vidēji gadā skolā notiek līdz 28 pasākumiem no kuriem 6 ir profesionālu mākslinieku izstādes.  

Jūrmalas Mākslas skola organizē starptautisko vizuālās mākslas konkursu bērniem un jauniešiem 

“Es dzīvoju pie jūras”.  Ik gadu konkursam tiek iesūtīti ap 4000 darbu no 25 valstīm. 

 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas koncertu skaits 2017. – 2019. gads 

 

 2017 2018 2019  

Koncertu skaits kopā 34 46 49 

t.sk. audzēkņu/ koncerti skolā 24 40 40 

Audzēkņu koncerti ārpus skolas 55 45 30 

 

Pasākumu skaits Jūrmalas Mākslas skolā 2017. – 2019. gads 

 

 2017 2018 2019  

Pasākumu (izstāžu, meistarklašu) 

skaits  

28 28 25 

3. Rīcības virziens. Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma 

saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana. 

3.1.Nodrošināt Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību. 

 

Jūrmalas Dziesmu un deju kolektīvu materiālo bāzi nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldība, 

atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajam ikgadējam Jūrmalas Kultūras centra budžetam. 
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Jūrmalas Dziesmu un deju svētku kolektīvu darbības finansējums tiek sadalīts atbilstoši Jūrmalas 

Kultūras centra radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumā paredzētajiem radošo 

kolektīvu novērtēšanas un finansējuma sadales principiem. Jūrmalas Dziesmu un deju svētku 

kustības dalībnieki tiek nodrošināti ar telpām mēģinājumiem, skatēm un koncertdarbību savās 

mājvietās – Jūrmalas Kultūras centrā un struktūrvienībās – Kauguru kultūras namā un Jūrmalas 

teātrī, vai atsevišķos gadījumos – citās Jūrmalas pašvaldības iestādēs. 

2018.gadā Jūrmalu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos pārstāvēja 

septiņpadsmit kolektīvi – pieci kori, seši deju kolektīvi, divas amatieru teātru trupas, pūtēju 

orķestris, aušanas studija un divi Jūrmalas Mūzikas vidusskolas koklētāju ansambļi. Kopā 

dziesmu un deju svētkos piedalījās 510 jūrmalnieku. Tehnisko dalību svētkos Jūrmalas 

kolektīviem nodrošināja 25 atbildīgās personas: iestādes un kolektīvu vadītāji, asistenti un 

koordinatori. 

 

3.2.Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā 

interpretācijā. 

 

Pārskata periodā Jūrmalas pilsētas muzejam ir trīs filiāles: Aspazijas māja, Jūrmalas 

Brīvdabas muzejs un kopš 2018. gada 1. maija Jūrmalas pilsētas muzejam pievienoja Bulduru 

Izstāžu namu. 

Saskaņā ar Muzeju likumu, muzeju pamatfunkcijas ir - kultūrvēsturisko vērtību uzkrāšana, 

dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 

sabiedrības izglītošana, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un izglītojošas programmas, kā arī citus 

ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus. 

Pārskata periodā vidēji par 1300 vienībām tika palielināts muzeja krājums, regulāri notika 

krājuma priekšmetu restaurācija, 2017.gadā tika restaurētas 73 vienības, 2018.gada – 13 vienības, 

2019.gadā - 33 vienības. Līdz pārskata perioda beigām ir digitalizētas un Nacionālajā muzeju 

krājuma kopkatalogā ievadītas 4911 Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājuma vienības un 22916 

Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma vienības. Vidēji gadā tiek digitalizētas ap 1500 krājuma 

vienības. 

 

Jūrmalas pilsētās muzeja un tā filiāles Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājums un tā 

izmantošana 2017. – 2019. gads 

 

 2017 2018 2019 

Jūrmalas pilsētas muzeja krājums 64957 66216 67565 

t.sk. eksponēto krājuma vienību skaits 2042 2509 2374 

Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājums 4595 4701 4911 

t.sk. eksponēto krājuma vienību skaits 1695 1728 1179 

 

 

Jūrmalas pilsētās muzeja  un tā filiāles Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājuma digitalizēto 

vienību skaits 2017. – 2019. gads 

 

 2017 2018 2019 

Jūrmalas pilsētas muzeja digitalizēto vienību skaits 64957 66216 67565 

Jūrmalas Brīvdabas muzeja  2042 2509 2270 
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Izmantojot Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma priekšmetus, izveidotas vairākas izstādes 

Aspazijas mājā - “Ceļā uz Latvijas valsti”, “Pasaciņa” un Jūrmalas pilsētas muzejā – “Interjers 

un eksterjers”, “Pastaiga ar Faniju”, “Mākslas kolekcionāram Mārtiņam Pormanim-130”. 

 Jūrmalas pilsētas muzejs pamatdarbības nodrošināšanai piesaista VKKF finansējumu. 

Pārskata periodā Jūrmalas pilsētas muzejs papildus piesaistījis 18 923 eiro. 

 

Gads Finansējums (EUR) 

2017 3500 

2018 9000 

2019 6423 

Kopā:  18923 

 

Pārskata periodā Jūrmalas pilsētas muzejā un tās filiālēs tiek rīkoti tematiskie pasākumi, izstādes, 

kas nodrošina jaunas mērķauditorijas piesaisti. Vidēji  Jūrmalas pilsētas muzejā un tā filiālēs 

notiek ap 40 izstādēm gadā. 

 

Apmeklējuma dinamika Jūrmalas pilsētas muzejā un tā filiālēs                  2017. – 2019. 

gads 

 

 2017 2018 2019  

Apmeklētāju 

skaits 

65191 58745* 59750 

*2018.gadā Jūrmalas Brīvdabas muzejā sakarā ar remontdarbiem nenotika pasākumi un muzeja pieejamība apmeklētājiem bija 

ierobežota; no 2018.gada 1.maija Jūrmalas pilsētas muzejam ir jauna filiāle – Bulduru Izstāžu nams 

 

Jūrmalas pilsētas muzejs 2018. gadā aizsāka projektu Jūrmalas izglītības iestāžu 

audzēkņiem “Esmu Jūrmalas muzeju eksperts”, ko 2019. gadā apmeklēja 386 audzēkņi. 

Muzejpedagoģiskās programmas īsteno Jūrmalas pilsētas muzejs, Aspazijas māja un Jūrmalas 

Brīvdabas muzejs sadarbībā ar Jūrmalas vispārizglītojošām mācību iestādēm. 2019. gadā 

programmas apmeklēja ap 1200 skolēnu. 

 

3.3.Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus. 

 

2019.gadā ar VKKF atbalstu 2000,00 eiro apmērā tika īstenots Jūrmalas Brīvdabas muzeja 

projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē 19.gs. beigās -20.gs.sākumā” 1.daļa, 

kuras rezultātā ir izveidota laivu būves darbnīca. Tiek plānots īstenot projekta 2.daļu un izstrādāt 

muzejpedagoģisko programmu laivu būvniecības amatu prasmju apguvei. Jūrmalas Brīvdabas 

muzejā notiek tematiskais pasākums “Ceturtdiena – zivju diena”, popularizējot vienu no senām 

amatu prasmēm – zivju kūpināšanu. Sezonā pasākumu apmeklē ap 2500 interesentu. 

Lai popularizētu kultūrvēsturisko mantojumu ir izstrādāta suvenīru sērija ar koka arhitektūras 

attēlu un vēstures attēliem, kuras iespējams nopirkt Jūrmalas tūrisma informācijas centrā. 

Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļā 

izstrādāts reprezentatīvais materiāls– porcelāna krūzes ar Aspazijas citātu. 2017.gadā Jūrmalas 

pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļa izstrādāja galda spēli 

“Memo Moment Jūrmala”. Unikāla dizaina suvenīri ar Jūrmalas pilsētas muzeja un Jūrmalai 

raksturīgu tematiku ir pieejami Jūrmalas pilsētas muzeja suvenīru veikaliņā. 

SIA “Dzintaru koncertzālē” notiek kultūrvēsturiskās ekskursijas. Sezonā notiek 35 

ekskursijas, t.sk., 18 maksas ekskursijas un 17 bezmaksas ekskursijas  koncertzāles apskatei. 
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4. Rīcības virziens. Sadarbība Jūrmalā: kultūrvides attīstībā iesaistīto 

dalībnieku sadarbības veicināšana. 

 

4.1.Attīstīt sadarbību starp dažādām pašvaldības kultūras un citām iestādēm, 

ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras piedāvājuma veidošanā un pieejamības veicināšanā. 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa 

sadarbojas ar  Kultūras un kultūrizglītības iestādēm, kā arī citām Jūrmalas pilsētas domes 

struktūrvienībām. Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi Kultūras nodaļa 

nodrošina kvalitatīvu grāmatu pasniegšanu Jūrmalas izglītības iestāžu pirmklasniekiem. Lai 

sekmētu sabiedrības un apkaimju iedzīvotāju iesaisti kultūras procesu attīstībā un 

daudzveidošanā, Jūrmalas pilsētas dome organizē vairākus projektu konkursus līdzfinansējuma 

saņemšanai sabiedrības iniciatīvu īstenošanai. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa 

administrē iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu kultūras un mākslas nozares attīstības 

veicināšanai. Ik gadu tiek atbalstīti vidēji pieci projekti. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības 

pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļa nodrošina  sadarbību ar pašvaldības iestādēm un 

aģentūrām, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām 

sabiedrības integrācijas veicināšanai, kā arī nodrošina atbalstu mazākumtautību iniciatīvām un 

romu kultūras pasākumu īstenošanai. 2017. gadā tika īstenoti septiņi sabiedrības integrācijas 

projekti, no kuriem pieci bija saistīti ar kultūras aktivitātēm. 2018. gadā – septiņi projekti, no 

kuriem divi bija saistīti ar kultūras aktivitātēm. Savukārt 2019. gadā – deviņi projekti, no kuriem 

četri bija saistīti ar kultūras aktivitātēm. 

Pilsētā aktīvi darbojas Jūrmalas mākslinieku biedrība, kura apvieno ap 50 Jūrmalā dzīvojošu 

mākslinieku un fotostudija “Aspazija”, kura apvieno vairāk nekā 20 fotogrāfus.  Abām biedrībām 

ir aktīva izstāžu darbība pilsētā un Latvijā. Jūrmalas mākslinieku biedrība ik gadu organizē 

starptautisko plenēru. Fotostudijai “Aspazija” ir laba sadarbība ar citiem Latvijas fotoklubiem. 

 

4.2.Stiprināt kultūras nozares darbinieku kapacitāti un profesionālo izaugsmi. 

 

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa nodrošina profesionālās pilnveides seminārus 

pilsētas kultūras darbiniekiem. Ik gadu tiek organizēti trīs līdz četri semināri un viens pieredzes 

apmaiņas brauciens. Pārskata periodā organizēti semināri: “Radoši risinājumi Jūrmalas kultūras 

dzīves dažādošanā – Lai ko tu domā, domā citādi!” ar lektori Vitu Brakovsku, seminārs “Kultūras 

tūrisms Jūrmalā” ar lektori Dr.oec., LU docenti Ilzi Medni, seminārs “IT drošība  “Realitāte 

virtuālajā vidē – 2017.” ar lektoru CERT.LV attīstības projektu vadītāju  Egilu Stūrmani, darbnīca 

“Kā sadzirdēt savu auditoriju?”, seminārs “Izaicinājumi un iespējas Mūzikas un radošajās 

industrijās Latvijā” ar lektori ilggadējo grupas “Prāta vētra” menedžeri, tagadējo grupas 

“Carnival Youth” menedžeri Gunu Zučiku, seminārs “Lieliska rezultāta atslēga – drosme darīt 

citādi.” ar lektori Kultūras ministrijas Latvijas Valsts Simtgades biroja Reģionālo un nevalstisko 

projektu vadītāju Jolantu Borīti. Jūrmalas kultūras darbinieki bijuši pieredzes vizītēs Liepājā, 

Tartu un Palangā. 

 

Nozīmīgs Jūrmalas kultūras dzīves veidotāju darba novērtējums ir ikgadējais Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras nodaļas rīkotais konkurss “Gada balva kultūrā”.  2017.gadā tika iesniegti 44 

pieteikumi piecās nominācijās - “Gada balva kultūrā”, “Par kultūras pieejamības veicināšanu 

Jūrmalā”, “Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskajos konkursos”, “Par Jūrmalas tēla 

popularizēšanu”, “Par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā”. Skatītāju simpātiju 

balvai pieteikti 56 pasākumi, par kuriem nobalsoja 337 cilvēku.  2018.gadā tika iesniegti 90 

pieteikumi. Skatītāju simpātiju balvai pieteikti 93 pasākumi, par kuriem nobalsoja 572 cilvēki. 
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2019.gadā – tika iesniegti 72 pieteikumi. Skatītāju simpātiju balvai pieteikti 64 pasākumi, par 

kuriem nobalsoja 343 cilvēku.  

“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu 

Jūrmalas pilsētas attīstībā” pārskata periodā ir iesniegts un atbalstīts viens pieteikums. 

 

4.3.Nodrošināt informācijas pieejamību atbilstoši kultūras auditorijas vajadzībām. 

Kultūras iestāžu aktīvā komunikācija ar sabiedrību notiek izmantojot sociālos tīklus, īpaši 

iestāžu facebook vietnes. Informācija par kultūras iestādēm un aktivitātēm ir pieejama Jūrmalas 

pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Jūrmalas Avīze” , laikrakstā “Jūrmalas Vārds”, savukārt informācija par statistiku pieejama 

vietnē: http://kulturasdati.lv.  Jūrmalas Kultūras centra struktūrvienībai Jūrmalas teātris ir sava 

mājas lapa. 

Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi tiek izdoti 

bukleti “Vasara Jūrmalā” un “Rudens Jūrmalā” ar pasākumu kalendāru un aktivitāšu aprakstiem 

3 valodās (latviešu, angļu un krievu). Ik gadu tiek izdots buklets “Muzeji Jūrmalā” 3 valodās 

(latviešu, angļu un krievu). 

Lai apzinātu vajadzības kultūras jomā, kultūras iestādes veido apmeklētāju anketēšanu. 

Jūrmalas pilsētas dome regulāri pasūta pētījumu “Attieksme pret Jūrmalas pilsētas domes darbu. 

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja”, kurā bija sadaļa par kultūras dzīvi pilsētā. Pārskata perioda 

ietvarā, 2018.gadā, ir veikta aptauja. 

 

4.4.Stiprināt kultūras procesu nozīmi pilsētas attīstības politikā un plānošanas 

dokumentos. 

 

Kultūrvides attīstības plāna īstenošana ir cieši saistīta ar Jūrmalas pilsētas attīstības 

plānošanas un investīcijas dokumentiem.  

 Kultūrvides attīstības plāna Rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā” 

infrastruktūras uzlabošanas pasākumi ir iekļauti Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–

2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas "Rīcības plāns" h) apakšnodaļa  

- Jūrmalas pilsētas investīciju plānā. 

Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā  2018. – 2020. gadam  (apstiprināts ar 

Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.455; 26.10.2017.) ir akcentēta kultūrtūrisma attīstība, 

kultūras un citu pakalpojumu piedāvājuma popularizēšana, SIA “Dzintaru koncertzāles” Lielās 

zāles rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana, un iestrādāts pasākums par augstvērtīgu vides 

objektu īstenošanu.  

Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plānā 2018.-2020.gadam  (apstiprināts ar 

Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.58; 15.02.2018.) ir akcentēta jauniešu brīvprātīgo kustības 

attīstība, iesaistot jauniešus kultūras pasākumu organizēšanā. 

Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijā 2015. – 2020.gadam  (apstiprināta ar 

Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.221; 11.06.2015.) ir akcentēta kultūrizglītības attīstība 

Jūrmalā. 

 

5. Rīcības virziens. Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota 

kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana. 

 

5.1.Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā. 

Jūrmalas Brīvdabas muzejā 2018. gadā tika īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

(EJZF) līdzfinansētais projekts “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot 

http://www.jurmala.lv/
http://kulturasdati.lv/
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zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu”, kura rezultātā pārbūvētas stāvvietas pie 

Jūrmalas Brīvdabas muzeja, atjaunoti elektrotīkli, atjaunots muzeja eksponāts – dēļu zāģējamā 

iekārta. Projekta kopējās izmaksas ir 151 668 eiro, no tiem EJZF līdzfinansējums ir 106 430 eiro. 

2019.gadā Jūrmalas Brīvdabas muzejā tika īstenots lauku atbalsta dienesta EJZF līdzfinansēts 

projekts “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 128 765,74 eiro. Projekta ietvaros tiks atjaunots zvejas kuģis 

“Undīne” un uzcelta nojume kuģu vrakiem, kas eksponēti muzeja teritorijā. 2019.gadā ar VKKF 

atbalstu 2000,00 eiro apmērā tika īstenots Jūrmalas Brīvdabas muzeja projekta “Laivu būves 

attīstība Rīgas jūras līča piekrastē 19.gs. beigās - 20.gs.sākumā” 1.daļa, kuras rezultātā ir 

izveidota laivu būves darbnīca. 

2019.gadā SIA “Livland Group” izstrādāja būvprojektu “Jūrmalas pilsētas muzejs - esošas 

ēkas atsevišķu daļu nomaiņa un atjaunošana” SIA “LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS” 

veica būvprojekta ekspertīzi. Tiek veikta ekspertīze izmaiņu būvprojektam “Jūrmalas pilsētas 

muzejs - esošas ēkas atsevišķu daļu nomaiņa un atjaunošana”. 

Jūrmalas Kultūras centra struktūrvienībā Kauguru kultūras namā 2019. gadā veikti 

Inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju atjaunošanas darbi.  Jūrmalas Kultūras 

centra telpu vienkāršota pārplānošana un norobežojošo konstrukciju remontdarbi. Izstrādāts 

būvprojekts “Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” un būvdarbus paredzēts 

sākt 2021. gadā. 

2019.gadā tika izsludināts un noslēdzās Metu konkurss “Dzintaru koncertzāles attīstība” 

(id.nr. Jūrmalas pilsētas domes 2019/44). Apbūves, pārbūves un labiekārtojuma iecere, kas attēlo 

kompleksu SIA “Dzintaru koncertzāles”, tajā esošo objektu un tam piegulošas teritorijas attīstību. 

 

5.2.Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu.   

 

Pārskata periodā ir uzsākti būvdarbi Ķemeru kultūrvēsturiskā parka un ūdenstorņa 

restaurācijai un pārbūvei, kā arī jaunas automašīnu stāvvietas izbūvei pie Ķemeru ūdenstorņa un 

ielu brauktuvju seguma atjaunošanai. Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija, kā arī 

ekspozīcijas izstrāde tiek veikta ERAF līdzfinansētajā projektā “Jaunu dabas un kultūras tūrisma 

pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” (projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/010). Projekta 

kopējās izmaksas ir 1,1 milj. eiro, no tiem 633,7 tūkst. eiro tiek segti no ERAF līdzekļiem, 54,5 

tūkst. ir valsts un 393,3 tūkst. eiro – Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums.  

 

5.3.Labiekārtot publisko telpu. 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu publisko telpu jūrmalniekiem regulāri tiek veikti remontdarbi 

pilsētas bibliotēkās. Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkā veikts ēkas ārsienu remonts un pirmā 

stāva griestu kosmētiskais remonts, Kauguru bibliotēkā – centrālās ieejas lieveņa un pakāpienu 

remonts, kā arī negadījuma seku novēršana – izsistā loga nomaiņa, Bulduru bibliotēkā veikts 

pirmā un otrā stāva griestu kosmētiskais remonts. Projektā “Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu 

mājas izveide Kauguros” paredzēts palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus infrastruktūrā, kas sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un nodrošinātu 

komercdarbības attīstībai labvēlīgus apstākļus Jūrmalā. Projektā paredzēts izbūvēt pilsētas 

atpūtas parku un Jauniešu māju Kauguros atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 

2014.–2020. gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai. 

 

5.4.Veidot uz nākotni orientētu pilsētas pārvaldību, kas atbalsta pilsonisko 

iniciatīvu. 

Šai uzdevumā ir viena aktivitāte – sabiedriskā centra Valteru prospektā 54 izveide. Pārskata 

periodā pasākums objektīvu iemeslu dēļ netika īstenots. 
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5.5.Attīstīt daudzveidīgu kultūras vidi. 

 

2018.gadā tika atklāts viens no pēdējo gadu lielākajiem investīciju objektiem pilsētā -  

Dubultu Kultūras kvartāls – blakus 2015.gada pavasarī renovētajai un atklātajai Jūrmalas Mākslas 

skolai tika uzbūvēta Jūrmalas Mūzikas vidusskola un bibliotēkas ēkas, kurās atrodas Jūrmalas 

Centrālā un Dubultu bērnu bibliotēka. Dubultu Kultūras kvartāla komplekts būvēts pilnībā par 

pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Šobrīd Dubultu Kultūras kvartālā darbojas Dubultu koncertzāle, Jūrmalas Mākslas skolas 

izstāžu zāle, papildinot pilsētas kultūras dzīvi un plašu kultūrizglītības piedāvājuma klāstu. 

 

5.6.Veicināt kultūras pakalpojumu pieejamību apkaimju iedzīvotājiem. 

 

Lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu pieejamību no 2018.gada tiek nodrošināts bezmaksas 

transports pilsētas teritorijā jūrmalniekiem ar Jūrmalas iedzīvotāja karti, kā arī sadarbībā ar 

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi tiek nodrošināti papildus autobusu reisi tādiem 

pilsētas lielajiem pasākumiem kā Kūrorta svētki, Kauguru svētki, Jomas ielas svētki, Līgo svētki, 

LR proklamēšanas pasākumi un pasākumam nakts ekspedīcija bērniem “Nestāsti pasaciņas”. 

Kopš 2016.gada bezmaksas apmeklējums Jūrmalas pilsētas muzejā un tā filiālēs. Ar 

Jūrmalas iedzīvotāja karti tiek piešķirta 70% atlaide maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas 

bibliotēkās. Saskaņā ar  ikgadējo vienošanos starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Dzintaru 

koncertzāli” pie  2014.gada 30.septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-

16/1252 ir noteikts, ka studentiem, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem u.c. maznodrošinātu 

sociālo grupu pārstāvjiem nodrošinātas atlaides – biļetes par pazeminātām cenām (ne mazāk par 

10% no vidējās biļešu cenas). SIA “Dzintaru koncertzāles” rīkotajiem pasākumiem ir sekojošas 

atlaides - pensionāriem, studentiem, skolēniem, politiski represēto biedrības pārstāvjiem, 

3+ģimenes karte, bērniem līdz 7 gadu vecumam un personām ar invaliditāti – atlaide 50%, 

apmeklētājiem ratiņkrēslā 100% atlaide. Papildus no 2019.gada 20.marta ar Jūrmalas iedzīvotāja 

karti ir pieejamas biļetes ar 20% . 
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RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDE NO 2017. GADAM LĪDZ 2019. GADAM 

1.rīcības virziens. Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana. 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 

periods 

Atbildīgā(-s) 

institūcija(-s) 

Finanšu avoti Darbības rezultāts Izpildes statuss 

(uzsākts un tiks 

turpināts, nav 

uzsākts un tiks 

turpināts, daļēji 

izpildīts, izpildīts) 

U1.1: Rosināt un atbalstīt radošu un 

oriģinālu kultūras piedāvājumu 

integrēšanu pilsētvidē; akcentēt 

apkaimju vizuālo un saturisko 

identitāti. 

P1.1.1. Pilsētvides 

unikalitātes 

veidošana ar mākslas 

darbu un vides 

objektu palīdzību.  

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Radīta Jūrmalas 

dzelzceļa staciju 

vizuālā identitāte. 

Dzelzceļa stacijas 

integrētas Jūrmalas 

kultūras dzīvē. 

Finansiāli atbalstīti 

tēlniecības un 

pilsētvides objektu 

izveide un 

uzstādīšana. 

Uzsākts un tiks 

turpināts*  

P1.1.2. Mellužu 

estrādes un Piena 

paviljona/bāra ēkas 

atjaunošana, t.sk. 

teritorijas 

labiekārtošana. 

2017 Jūrmalas pilsētas 

Attīstības 

pārvaldes Projektu 

ieviešanas nodaļa, 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

ņemtie 

kredītlīdzekļi, 

ES un cits 

ārējais 

finansējums, 

Valsts 

finansējums 

(SAM 5.5.1.) 

Atjaunots vietējas 

nozīmes kultūras 

piemineklis un 

veikta teritorijas 

labiekārtošana. 

Nodrošināta kultūras 

pakalpojumu, t.sk. 

brīvdabas kino, 

pieejamība; 

nodrošināts 

apmeklējumu skaita 

pieaugums. 

Izpildīts 
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P1.1.3. Radoši 

risinājumi pilsētas 

apkaimju vizuālai un 

saturiskai 

marķēšanai  

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izstrādāti un ieviesti 

vienota dizaina 

informācijas stendi 

un norādes. 

Uzsākts un tiks 

turpināts  

 

P1.1.4. Katras 

pilsētas teritorijas 

identitātes specifikai 

atbilstoša vides 

noformējuma izveide 

valsts un pilsētas 

svētkos. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas un 

apkaimju identitāti 

apliecinoša vides 

noformējuma 

nodrošinājums 

svētkos. 

Uzsākts un tiks 

turpināts  

 

P1.1.5. Mākslinieku 

un radošo iniciatīvu 

teritoriāla 

koncentrēšana, 

mākslinieku kvartāla 

izveide. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Attīstīta 

mākslinieciskai 

jaunradei labvēlīga, 

radoša vide noteiktā 

Jūrmalas pilsētas 

daļā. 

Nav uzsākts  

P1.1.6. Unikālu un 

oriģinālu radošo 

aktivitāšu 

nodrošinājums 

kultūras un mākslas 

organizācijās, kā arī 

radošām izpausmēm 

adaptētās citās 

pilsētas vietās. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Nodrošinātas 

unikālas un 

oriģinālas radošas 

aktivitātes kultūras 

un mākslas 

organizācijās, kā arī 

radošām izpausmēm 

adaptētās citās 

pilsētas vietās. 

Uzsākts un tiks 

turpināts  

 

P1.1.7. Mākslas 

skolas pedagogu un 

audzēkņu iesaiste 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

Jūrmalas 

pilsētas 

Mākslas skolas 

pedagogu un 

audzēkņi iesaistīti 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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pilsētas 

noformējuma 

veidošanā un 

pasākumu 

programmās. 

kultūras 

organizācijām 
pašvaldības 

budžets 
pilsētas 

noformējuma 

veidošanā un 

pasākumu 

programmās. 

 

U1.2. Stiprināt bibliotēku lomu kā 

apkaimju izglītības, informācijas, 

kultūras un sabiedriskās saskarsmes 

centrus. 

P1.2.1. Bibliotēku 

pakalpojumu 

pieejamības 

nodrošināšana 

Jūrmalā. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

Centrālā bibliotēka 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināts lietotāju 

un izsniegumu skaita 

pieaugums. 

Uzsākts un tiks 

turpināts  

 

P1.2.2. Lasīšanas 

veicināšanas 

pasākumu 

organizēšana, 

aktivizējot 

bibliotēkas kā 

tikšanās vietas 

apkaimju 

iedzīvotājiem. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

Centrālā bibliotēka 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Pasākumu 

apmeklētāju skaita 

pieaugums. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P1.2.3. Metodiskā 

centra funkciju 

nodrošināšana 

filiālēm. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

Centrālā bibliotēka 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināti 

tālākizglītības 

pasākumi un 

konsultācijas. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P1.2..4. Jūrmalas 

kultūrvēstures izpēte 

un atraktīva 

popularizēšana. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

Centrālā bibliotēka 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināti 

kultūrvēstures 

izpētes pasākumi. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P1.3.1. 

Daudzveidīgu 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

Jūrmalas 

pilsētas 

Nodrošināta 

iedzīvotāju dalība 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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U1.3.: Nodrošināt mūžizglītības un 

radošuma attīstīšanas iespējas 

jūrmalniekiem. 

amatiermākslas un 

interešu izglītības 

iespēju 

nodrošināšana 

Jūrmalas 

iedzīvotājiem. 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 
pašvaldības 

budžets 
amatiermākslas un 

interešu izglītības 

kolektīvos.  

 

 

P1.3.2. Jūrmalas 

radošo kolektīvu 

dalība pilsētas, 

nacionāla un 

starptautiska mēroga 

pasākumos (ārpus 

Dziesmu un deju 

svētku kustības). 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

amatiermākslas 

kolektīvu dalība 

pasākumos (ārpus 

Dziesmu un deju 

svētku kustības). 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P1.3.3. Jūrmalas 

pilsētas iedzīvotāju 

un nevalstisko 

organizāciju radošo 

kultūras iniciatīvu 

atbalstīšana, 

līdzfinansējot un 

līdzorganizējot 

dažādu žanru 

kultūras pasākumus 

specifiskām 

iedzīvotāju 

auditorijām. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Atbalstīti iedzīvotāju 

iniciatīvas projekti.  

 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P1.3.4. Jūrmalas 

radošo kolektīvu 

koncertuzvedumu un 

izrāžu veidošana 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Radošo kolektīvu 

koncertuzvedumi un 

izrādes. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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(t.sk. Jūrmalas teātra 

iestudējumi). 

P1.3.5. Mūžizglītības 

piedāvājuma 

attīstīšana Jūrmalas 

kultūrizglītības 

iestādēs  

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

Mākslas skola, 

Jūrmalas Mūzikas 

vidusskola 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināts 

mūžizglītības 

programmu 

piedāvājums un 

izglītojamo skaita 

ikgadējs pieaugums 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P1.3.6. 

Kultūrizglītojošu 

pasākumu veidošana 

ģimenēm, bērniem 

un jauniešiem, 

senioriem. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināti 

kultūrizglītojoši 

pasākumi ģimenēm, 

bērniem un 

jauniešiem, 

senioriem. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

 P1.3.7. Interaktīvu 

līdzdalības formu 

attīstība kultūras 

pasākumos 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināts 

līdzdalības kultūras 

pasākumu 

piedāvājums visās 

kultūras un mākslas 

organizācijās 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

2. rīcības virziens. Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām 

mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā. 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 

periods 
Atbildīgā(-s) 

institūcija(-s) 
Finanšu avoti Darbības rezultāts  

U.2.1. Rīkot kvalitatīvas un 

daudzveidīgas kultūras norises 

konkrētiem auditorijas segmentiem 

(jūrmalniekiem, vietēja mēroga un 

P2.1.1. Nodrošināt 

dažādu 

mērķauditorijas 

segmentu 

vajadzībām 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm, 

Dzintaru 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

Nodrošināts projektu 

konkurss 

Profesionālās 

mākslas pieejamībai, 

nodrošināts 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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starptautiskiem tūristiem) katrā 

sezonā). 
atbilstošas 

profesionālās 

mākslas pieejamību 

Jūrmalā. 

koncertzāle, citi 

kultūras operatori 
finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

mērķauditoriju 

vajadzībām 

atbilstošs 

piedāvājums. 

P2.1.2. Dzintaru 

koncertzāles 

konkurētspējas 

stiprināšana 

nacionālā un 

starptautiskā mērogā 

(t.sk. ilgtermiņa 

finanšu instrumenta 

nodrošināšana 

starptautisko 

mākslinieku 

piesaistei). 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Dzintaru 

koncertzāle 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Koncertu skaits, 

apmeklētāju skaits. 
Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P2.1.3. Jūrmalu kā 

kūrortpilsētu 

pozicionējošu 

ikgadēju 

profesionālās 

mākslas festivālu un 

pasākumu rīkošana 

vai līdzfinansēšana 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm, 

Dzintaru 

koncertzāle, citi 

kultūras operatori 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Nodrošināti festivāli 

un pasākumi un 

ikgadējs  

apmeklētāju skaita 

pieaugums. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P2.1.4. Kultūras 

centru piedāvājuma 

daudzveidošana, tajā 

skaitā ar 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Nodrošināti 

pasākumi un 

ikgadējs  

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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mērķauditorijas 

iesaisti.  
privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

apmeklētāju skaita 

pieaugums. 

U2.2. Nostiprināt Jūrmalas kā 

kultūras un mākslas pilsētas 

identitāti un konkurētspēju  

P2.2.1. Valsts svētku 

un atceres dienu 

rīkošana pilsētas 

iedzīvotājiem un 

viesiem, tai skaitā 

Latvijai-100 

atzīmēšana. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināti 

pasākumi un 

ikgadējs  

apmeklētāju skaita 

pieaugums 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

 

P2.2.2. Jūrmalas kā 

Aspazijas un Raiņa 

pilsētas tēla 

nostiprināšana 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Ar Aspazijas un 

Raiņa dzīvi un 

jaunradi saistītu 

artefaktu 

izmantošana pilsētas 

zīmološanas 

aktivitātēs. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P2.2.3. Gadskārtu 

svētku, pilsētas 

svētku un dažādām 

sabiedrības 

mērķgrupām domātu 

pasākumu rīkošana, 

nostiprinot Jūrmalas 

zīmolu vietējā, 

nacionālā un 

starptautiskā mērogā.  

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Nodrošināti 

pasākumi un 

ikgadējs  

apmeklētāju skaita 

pieaugums 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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P2.2.4. Nacionāla un 

starptautiska mēroga 

konferenču, 

semināru, konkursu 

rīkošana vai 

līdzfinansēšana, 

veidojot Jūrmalu par 

pievilcīgu 

konferenču pilsētu. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm, 

citi operatori 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Nodrošināti 

pasākumi un 

ikgadējs apmeklētāju 

skaita pieaugums 

Uzsākts  

 

P2.2.5. Jūrmalas kā 

festivālu pilsētas tēla 

nostiprināšana. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm, 

citi operatori 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Pilsētā notikuši 

festivāli. 
Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

U2.3. Attīstīt starptautisko 

sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā 

Baltijas lielāko kūrortpilsētu ar 

kvalitatīvu kultūras piedāvājumu.  

P2.3.1.Kultūras 

sadarbības attīstīšana 

ar Jūrmalas 

sadraudzības 

pilsētām un citiem 

starptautiskiem 

partneriem. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Mārketinga 

un ārējo saka 

pārvaldes Ārējo 

sakaru un 

protokolu nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Notikuši kopīgi 

pasākumi un vizītes 

pie starptautiskiem 

partneriem. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P2.3.2. Starptautisku 

un pārrobežu 

projektu attīstīšana 

kultūras jomā 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izstrādāti un 

atbalstīti 

starptautiski un 

pārrobežu projekti, 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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(projektu izstrāde, 

finansējuma 

piesaiste).  

diversificēti 

piesaistītā 

finansējuma avoti 

P2.3.3. Sadarbība ar 

tūrisma operatoriem, 

dalība tūrisma 

izstādēs, 

popularizējot 

kultūras 

piedāvājumu 

Jūrmalā.  

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm, 

Dzintaru 

koncertzāle 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Notikusi sadarbība 

ar tūrisma 

operatoriem, dalība 

tūrisma izstādēs; 

dažādām 

mērķauditorijām 

popularizēts kultūras 

piedāvājumu 

Jūrmalā. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

U2.4. Iesaistīt kultūrizglītības 

audzēkņus un pasniedzējus Jūrmalas 

unikalitātes veidošanā. 

P2.4.1.Jūrmalas 

Mākslas skolas un 

Jūrmalas Mūzikas 

skolas iesaiste jaunas 

auditorijas veidošanā 

ar izstādēm un 

koncertiem. 

2017-2020 Jūrmalas Mūzikas 

vidusskola, 

Jūrmalas Mākslas 

skola 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas Mākslas 

skolas un Jūrmalas 

Mūzikas vidusskolas 

audzēkņi un 

skolotāji iesaistīti 

jaunas kultūras 

auditorijas veidošanā  

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

3. rīcības virziens. Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana. 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 

periods 
Atbildīgā(-s) 

institūcija(-s) 
Finanšu avoti Darbības rezultāts  

U3.1. Nodrošināt Latvijas Dziesmu 

un deju svētku tradīcijas saglabāšanu 

un attīstību. 

P3.1.1. Telpu 

nodrošināšana 

Dziesmu un deju 

svētku 

2017-2020 Jūrmalas kultūras 

centrs 
Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta 

amatiermākslas 

kolektīvu darbība. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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mēģinājumiem, 

skatēm un 

koncertiem. 

P3.1.2. Dziesmu un 

deju kolektīvu 

materiālās bāzes 

nodrošināšana. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, Valsts 

finansējums 

Nodrošināta 

amatiermākslas 

kolektīvu darbība. 

Nodrošināta valsts 

mērķdotācija. 

Nodrošināts 

finansējums tautas 

tērpu un materiālu 

iegādei. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P3.1.3. Jūrmalas 

kolektīvu līdzdalības 

nodrošināšana 

Latvijas dziesmu un 

deju svētkos. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, citi 

finansējuma 

avoti 

Nodrošināta 

Jūrmalas 

amatiermākslas 

kolektīvu dalība 

Latvijas dziesmu un 

deju svētkos. 

Pabeigts 

 

P3.1.4. Jūrmalas 

kolektīvu līdzdalības 

nodrošināšana 

Latvijas dziesmu un 

deju svētku procesā 

(dalība skatēs, 

nacionāla un 

reģionāla mēroga 

pasākumos u.tml.) 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta 

Jūrmalas 

amatiermākslas 

kolektīvu dalība 

skatēs, nacionāla un 

reģionāla mēroga 

pasākumos. 

Iegūta augsta 

kvalifikācija skatēs. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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P3.1.5. Dziesmu un 

deju svētku kustības 

pasākumu atbalsts. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

kultūras centrs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, citi 

finansējuma 

avoti 

Sarīkotie pasākumi 

Jūrmalā. 
Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

U3.2. Palielināt pilsētas muzeju 

lomu kultūrvēsturiskā mantojuma 

mūsdienīgā interpretācijā. 

P3.2.1. Jūrmalas 

pilsētas muzeju  

pamatdarbības 

nodrošināšana, 

krājuma 

papildināšana un 

saglabāšana, veidojot 

atbilstošus 

glabāšanas apstākļus, 

krājuma izpēte un 

popularizēšana. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

muzejs 
Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Nodrošināta krājuma 

uzturēšana. 

 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P3.2.2. Muzeju 

krājuma pieejamības 

veicināšana, veicot 

krājuma 

digitalizāciju, izstāžu 

un tematisku 

izdevumu veidošanu. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

muzejs 
Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Nodrošināta krājuma 

pieejamība – 

izstādes, digitalizētas 

krājuma vienības, 

tematiski izdevumi. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P3.2.3. Jūrmalas 

pašvaldības muzeju 

rīkotie tematiskie 

pasākumi, izstādes 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

pilsētas muzejs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, Valsts 

Kultūrkapitāla 

Noorganizēti 

tematiskie pasākumi. 
Uzsākts un tiks 

turpināts 
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auditorijas 

paplašināšanai.  

 

fonds un citi 

finansējuma 

avoti, t.sk. 

sponsori. 

P3.2.4. Jūrmalas 

pilsētas muzeju 

sadarbības ar 

izglītības iestādēm 

un 

muzejpedagoģiskā 

darba attīstīšana. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

pilsētas muzejs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izveidotas 

muzejpedagoģiskās 

programmas. 

Notikušas sadarbības 

ar skolām. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

U3.3. Izstrādāt mantojumā balstītus 

kultūrtūrisma produktus un 

pakalpojumus.  

P3.3.1. Jaunu 

pakalpojumu 

(vēsturiski 

izglītojošas, radoši 

izzinošas, aktīvā 

tūrisma programmas, 

tematiski pasākumi 

u.tml.) ieviešana 

vietējiem 

iedzīvotājiem un 

tūristiem, īpaši 

skolēnu-tūristu un 

ģimeņu piesaistei. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

muzejs, Dzintaru 

koncertzāle, 

Jūrmalas teātris 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izveidotas 

izglītojošās un 

tūrisma programmas.  

Noorganizēti 

pasākumi konkrētām 

mērķgrupām. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P3.3.2. Amatu 

prasmju apguves 

darbnīca Jūrmalas 

brīvdabas muzejā. 

2020 Jūrmalas pilsētas 

muzejs 
Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Nodrošināta regulāra 

amatu prasmju 

apguves darbnīcas 

darbība. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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P3.3.3. Ar izcilām 

personībām – 

jūrmalniekiem – 

saistītā 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

popularizēšana, 

kultūras tūrisma 

produktu veidošana 

(izstādes, pilsētvides 

objekti, pasākumi). 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, kultūras 

iestādes 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izveidoti pasākumi, 

izstādes, pilsētvides 

objekti saistīti ar 

izcilām personībām 

– jūrmalniekiem. 

 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P3.3.4. Koka 

arhitektūras 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

popularizēšana. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, 

Pilsētplānošanas 

nodaļa, Mārketinga 

un ārējo sakaru 

pārvaldes Tūrisma 

nodaļa, kultūras 

iestādes 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izveidoti koka 

arhitektūras 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

popularizēšanas 

pasākumi. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P3.3.5. Mantojumā 

balstītu dizaina 

produktu izstrāde, 

intelektuālie 

suvenīri, ar izcilām 

personībām – 

jūrmalniekiem – 

saistītu suvenīru 

izstrāde. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Mārketinga 

un ārējo sakaru 

pārvaldes Tūrisma 

nodaļa, 

Administratīvi 

juridiskā pārvaldes 

Administratīvā 

nodaļa, Jūrmalas 

pilsētas muzejs, citi 

operatori 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, citi 

finansējuma 

avoti 

Attīstīto partnerību 

skaits dizaina 

produktu izstrādei. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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4. rīcības virziens. Sadarbība Jūrmalā: kultūrvides attīstībā iesaistīto dalībnieku sadarbības veicināšana. 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 

periods 
Atbildīgā(-s) 

institūcija(-s) 
Finanšu avoti Darbības rezultāts  

U.4.1. Attīstīt sadarbību starp 

dažādām pašvaldības kultūras un 

citām iestādēm, ģeogrāfiski 

līdzsvarota kultūras piedāvājuma 

veidošanā un pieejamības 

veicināšanā. 

P4.1.1. Nevalstisko 

organizāciju un citu 

operatoru iesaiste 

apkaimju piederības 

sajūtas veidošanā un 

mehānisms tā 

nodrošināšanai –

iedzīvotāju iniciatīvu 

projektu konkurss. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Organizētie projekti. 

Iedzīvotāju iniciatīvu 

projektu konkurss un 

atbalstīto projektu 

skaits. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P4.1.2. 

Mazākumtautību 

iesaiste apkaimju 

kultūras dzīvē.  

 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa, Labklājības 

pārvalde, 

nevalstiskās 

organizācijas 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta 

mazākumtautību 

biedrību iesaiste 

pilsētas pasākumos. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

 P4.1.3. Sadarbības 

veidošana starp 

apkaimēm un to 

aktivitātēs 

iesaistītajiem 

spēlētājiem.  

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm, 

citi operatori, tai 

skaitā nevalstiskās 

organizācijas 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Sadarbības gadījumu 

skaits. 

Nodrošināta 

informācijas aprite. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P4.1.4. Informācijas 

nodrošināšana par 

apkaimju kultūras 

pasākumu  norises 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta 

informācija mājas 

lapā un citos 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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vietām un 

pasākumiem  
informācijas 

kanālos. 

P4.1.5. 

Starpinstitucionālās 

sadarbības ar citiem 

saistītiem sektoriem: 

tūrismu, 

kultūrizglītību, 

uzņēmējiem u.c. 

iniciēšana. 

(Konsultatīva 

padome vai kas 

cits?) 

2017 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izstrādāts un īstenots 

sadarbības modelis. 
Nav uzsākts  

U4.2. Stiprināt kultūras nozares 

darbinieku kapacitāti un 

profesionālo izaugsmi. 

P4.2.1. Kultūras 

nozares darbinieku 

profesionālās 

izaugsmes atbalsta 

programma  

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta kultūras 

darbinieku dalība 

tālākizglītības 

semināros, 

konferencēs, 

apmācības, radošie 

komandējumi u.tml. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P4.2.2. Konkursa 

„Gada balva kultūrā"  

rīkošana, novērtējot 

Jūrmalas pilsētas 

kultūras dzīves 

spilgtākos notikumus 

pašvaldības, valsts 

un starptautiskā 

mērogā. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, citi 

finansējuma 

avoti 

Ikgadēji sarīkots 

konkurss „Gada 

balva kultūrā”. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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P4.2.3. Mūža 

stipendijas izciliem 

kultūras un 

sabiedriskiem 

darbiniekiem.  

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošinātas mūža 

stipendijas izciliem 

kultūras un 

sabiedriskiem 

darbiniekiem. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

U4.3. Nodrošināt informācijas 

pieejamību atbilstoši kultūras 

auditorijas vajadzībām. 

 

P4.3.1. Kultūras 

pasākumu aktuālās 

informācijas regulāra 

izvietošana interneta 

resursos un 

plašsaziņas 

līdzekļos. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Pašvaldības 

publicitātes 

materiālos izvietota 

informācija. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P4.3.2. Dažādu 

sabiedrības grupu 

vajadzību kultūras 

jomā apzināšana. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Īstenotas diskusiju 

u.c. pasākumu ar 

auditorijas iesaisti.  

Pašvaldības pasūtītā 

Jūrmalas iedzīvotāju 

aptaujā par Jūrmalas 

pilsētas domes darbu 

iekļauti jautājumi 

par kultūras nozari. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P4.3.3. Kultūras 

pasākumu reklāmas 

un mārketinga 

materiālu izdošana 

(ikmēneša pasākumu 

bukleti, afišas u.c.). 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm, 

Dzintaru 

koncertzāle 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Sagatavoti un izdoti 

reklāmas un 

mārketinga 

izdevumi. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P4.3.4. Nostiprināt 

koordināciju un 

saziņu starp Kultūras 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

Jūrmalas 

pilsētas 

Regulāri organizētas 

sanāksmes un citi 

saziņas veidi. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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pārvaldi un tās 

struktūrvienībām.  
nodaļa sadarbībā ar 

kultūras iestādēm 
pašvaldības 

budžets 

U4.4. Stiprināt kultūras procesu 

nozīmi pilsētas attīstības politikā un 

plānošanas dokumentos. 

P4.4.1. Attīstības 

plānošanas 

dokumentu 

precizēšana, fiksējot 

kultūras vietu 

pilsētas attīstības 

dažādu nozaru 

attīstības stratēģijās. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izstrādāti labojumi 

pilsētas attīstības 

plānošanas 

dokumentos. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

P4.4.2. Kultūras 

ietekmes 

novērtējums, 

pētījums. 

2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Veikts kultūras 

ietekmes pētījums. 
  Uzsākts un tiks 

turpināts 

 

5. rīcības virziens. Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana. 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 

periods 
Atbildīgā(-s) 

institūcija(-s) 
Finanšu avoti Darbības rezultāts  

U5.1. Attīstīt kultūras tūrismu 

Jūrmalā. 
5.1.1. Jūrmalas 

brīvdabas muzeja 

infrastruktūras 

attīstība, tai skaitā 

autostāvvietas izbūve 

un jaunas ēkas 

2018 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Projektu 

ieviešanas nodaļa, 

Būvniecības 

projektu vadības 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, ES 

struktūrfondi 

Materiālā kultūras 

mantojuma 

saglabāšana un 

pieejamības 

veicināšana Jūrmalas 

brīvdabas muzejā, 

Daļēji pabeigts 
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izbūve 

administratīvām un 

apmeklētāju 

vajadzībām. 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa, Jūrmalas 

pilsētas muzejs 

attīstot 

infrastruktūru. 

P5.1.2. Jūrmalas 

pilsētas muzeja 

3. kārtas īstenošana 

2018-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Projektu 

ieviešanas nodaļa, 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas pilsētas 

muzejs 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas pilsētas 

muzeja 3.kārtas 

renovācija. 

   Daļēji uzsākts 

P.5.1.3. Jūrmalas 

kultūras centra 

infrastruktūras 

pilnveide, tajā skaitā 

Jūrmalas 

Mākslinieku nama 

infrastruktūras 

uzlabošana. 

 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas kultūras 

nama piebūves 

projektēšana un 

būvniecība. Jūrmalas 

Mākslinieku nama 

renovācija. 

Daļēji uzsākts  

P5.1.4. Jūrmalas 

mākslas telpas 

izveide – projekta 

izstrāde. 

2018-2019 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izveidota izstāžu 

zāle un rezidenču 

centrs. 

Nav uzsākts  
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P5.1.5. Kauguru 

kultūras nama 

infrastruktūras 

pilnveide. 

2017-2018 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Kauguru kultūras 

nama piebūves 

projektēšana un 

būvniecība. 

Daļēji uzsākta  

P5.1.6. Jūrmalas 

teātra ēkas pārbūve 

un 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Muižas ielā 7, 

Jūrmalā (ITI SAM 

4.2.2.). 

2017-2019 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Projektu 

ieviešanas nodaļa, 

Kultūras nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Pārbūvēts Jūrmalas 

teātra vestibils un 

jumts, iebūvēts lifts 

un īstenoti pasākumi 

ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai.  

Uzsākts  

U5.2. Aktualizēt kūrorta un tikšanās 

vietas tēlu. 
P5.2.1. Ķemeru 

ūdenstorņa 

atjaunošana (SAM 

5.5.1.) 

2017-2019 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Projektu 

ieviešanas nodaļa, 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Kultūras 

ministrija SAM 

5.5.1. 

Valsts nozīmes 

kultūras pieminekļa 

atjaunošana, 

saglabājot tā 

pamatfunkciju un 

nodrošinot 

jaunradītu 

pakalpojumu - 

tūrisma informācijas 

punkta, galerijas un 

skatu platformas 

pieejamību, veicinot 

apmeklējumu skaita 

pieaugumu. 

Uzsākts  

U5.3. Labiekārtot publisko telpu.  P5.3.1. Jaunrades 

parka izveide 

2016-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

Jūrmalas 

pilsētas 

Izbūvēta atpūtai, 

mazo un vidējo 

uzsākts 
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Kauguros (ITI SAM 

3.3.1.). 
pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Projektu 

ieviešanas nodaļa, 

Stratēģiskās un 

biznesa plānošanas 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

pašvaldības 

budžets, ņemtie 

kredītlīdzekļi, 

ES un cits 

ārējais 

finansējums, 

Valsts 

finansējums 

komersantu 

komercdarbības 

īstenošanai 

nepieciešamā 

infrastruktūra, kā arī 

Jauniešu mājas 

izbūve 

uzņēmējdarbības 

vides attīstībai, 

jauniešu 

nodarbinātībai un 

brīvā laika 

pavadīšanai.  

P5.3.2. Jauniešu 

mājas un skatu torņa 

izbūve Jaunrades 

parkā Kauguros 

(Alternatīva ITI 

SAM 3.3.1.). 

    Uzsākts 

P5.3.3. Jūrmalas 6 

bibliotēku 

infrastruktūras 

pilnveide. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Projektu 

ieviešanas nodaļa, 

Stratēģiskās un 

biznesa plānošanas 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Pilnveidota Jūrmalas 

sešu bibliotēku 

infrastruktūra. 

Uzsākts un tiks 

turpināts 
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U5.4. Veidot uz nākotni orientētu 

pilsētas pārvaldību, kas atbalsta 

pilsonisko iniciatīvu 

P5.4.1. Sabiedriskā 

centra Valtera 

prospektā 54, 

Jūrmalā attīstība 

2017-2018 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izveidots 

sabiedriskais centrs. 
Nav uzsākts  

U5.5. Attīstīt daudzveidīgu kultūras 

vidi. 
P5.5.1. Dubultu 

kultūras un izglītības 

centrs Strēlnieku 

prospektā 30, 

Jūrmalā 

2017 Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, ņemtie 

kredītlīdzekļi 

Izbūvēta Jūrmalas 

Mūzikas skolas un 

Jūrmalas Centrālās 

bibliotēkas ēka. 

Izpildīts 

U5.6. Veicināt kultūras pakalpojumu 

pieejamību apkaimju iedzīvotājiem. 
P5.6.1. Transporta 

nodrošināšana 

atsevišķu pasākumu 

apmeklēšanai. 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināts 

transports vietējiem 

iedzīvotājiem 

atsevišķu pasākumu 

apmeklēšanai. 

Uzsākts  

P5.6.2. Izstrādāt 

cenu politiku 

pašvaldības kultūras 

pasākumu 

apmeklējumam, 

sabalansējot maksas 

un bezmaksas 

piedāvājumu, kā arī 

nodrošinot kultūras 

darbiniekiem 

pašvaldības kultūras 

2017-2020 Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras 

nodaļa 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Izstrādāta un īstenota 

cenu politika. 
Uzsākts  
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JŪRMALAS KULTŪRVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANAI  

SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI  

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs 
Mērvie

nība 

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā 

(2017) 

 

 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

(2018) 

 

 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā 

 (2019)  

Attīstības 

tendence 

(pieaugoša, 

nemainīga, 

lejupejoša) 

2020.gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence 

Piezīmes par tendencēm  

Bāzes 

gads 
Vērtība 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.     RADOŠĀ JŪRMALA 

1.1. Lasītāju kopskaits 

Jūrmalas pilsētas 

bibliotēkās 

Skaits JCB  2015. 9239 9912 10507 11977  < 9600 Lasītāju skaits ik gadu pieaug 

vidēji par 600 (7,31%). 

2018.gada septembrī Jūrmalas 

Centrālā bibliotēka un Dubultu 

bērnu bibliotēka darbu uzsāka 

jaunās, mūsdienu prasībām 

atbilstošās  telpās, kas sekmēja 

organizāciju biļešu 

atlaižu politiku. 
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lielāku lasītāju pieauguma skaitu -  

2019.gadā par 1470 (15,91%). 

1.2. Izsniegumu kopskaits 

Jūrmalas pilsētas 

bibliotēkās 

Skaits JCB 2015. 424193 505847 481886 510898  430 000 Izsnieguma kopskaits pieaug 

vidēji par 75340 (17,76%). 

Bibliotēku pakalpojumu kvalitāte 

piesaista jaunus apmeklētājus un 

saistās ar mūžizglītību sākot  no  

pirmsskolas  vecuma  un  beidzot  

ar  tālākizglītību  vai  pašmācību.  

1.3. Pasākumu skaits 

Jūrmalas Kultūras centrā 

un struktūrvienībās kopā, 

t.sk. 

Skaits Jūrma

las 

kultūr

as 

centrs 

2015. 336 292 319 279  360 2019.gadā Kauguru kultūras namā 

remonta laikā, nenotika plānotie 

kultūras pasākumi, par 57 mazāk 

(16,96%). 

 maksas    188 185 194 155  200 

 bezmaksas    148 107 125 124  160 

1.4. Amatiermākslas 

kolektīvu  skaits Jūrmalas 

Kultūras centrā un 

struktūrvienībās kopā 

Skaits Jūrma

las 

kultūr

as 

centrs 

2015. 28 26 25 25 

 

28 Noturīgs un stabils 

amatierkolektīvu skaits. 

1.5. Amatiermākslas 

kolektīvu dalībnieku 

skaits Jūrmalas Kultūras 

centrā un struktūvienībās 

kopā 

Skaits Jūrma

las 

kultūr

as 

centrs 

2015. 800 750 780 750 

 

800 Radošā aktivitāte skaidrojama ar 

pašu jūrmalnieku vēlmi darboties, 

kā arī ar pašvaldības atbalstu.  

 

2. KULTŪRAS PIEDĀVĀJUMA IZCILĪBA UN DAUDZVEIDĪBA JŪRMALĀ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1. Dzintaru koncertzāles 

pasākumu skaits kopā, 

t.sk. 

Skaits DZK 2015. 131 157 159 158 

 

173 Ik gadu pasākumu skaits pieaug 

par 27 (20,61%). 

Tiek organizēti dažādu žanru 

pasākumi, koncertu cikli un jaunu 

festivālu organizēšana, piem. 

“Rīga Jūrmala”. Dzintaru 

koncertzāles mazās zāles koncertu 

piedāvājums.  

 Nomas pasākumu skaits Skaits DZK 2015. 70 84 81 70  103 Pieaugot Dzintaru koncertzāles 

organizēto pasākumu skaitam 

samazinās nomas pasākumu 

skaits. 

 Dzintaru koncertzāles 

rīkotie pasākumi 

Skaits DZK 2015. 61 73 78 88 

 

70 Ik gadu pasākumu skaits pieaug 

par 5 – 10 pasākumiem, 

pārsniedzot plānoto prognozi 

2.2. Pašvaldības projektu 

konkursā atbalstītu un 

īstenotu projektu skaits 

profesionālās mākslas 

pieejamības veicināšanai 

Skaits KN 2015. 14 12 10 8 

 

15 Tiek vērtēts projektu saturs, 

kvalitāte un piedāvājums. 

2.3. Pašvaldības projektu 

konkursa profesionālās 

mākslas pieejamības 

veicināšanai finansējuma 

apjoms (eur) 

Summa KN 2015. 136 046 

 

152 380,90 

 

148 

296,91 

 

113 732,

97 

 
 

150 000 Atbalstīti lielākie projekti ar 

lielāku finansējumu. 

3. JŪRMALAS KULTŪRAS MANTOJUMS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1. Jūrmalas pilsētas muzeja 

un filiāļu izstāžu skaits 

Skaits JPM 2015. 39 28 34 41 

 

30 2018.gada 1.maijā Jūrmalas 

pilsētas muzejam tika pievienots 

Bulduru Izstāžu nams, kas vidēji 

gadā rīkoja 6 -7 izstādes. 

4. SADARBĪBA JŪRMALĀ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1. Pašvaldības projektu 

konkursā atbalstītu un 

īstenotu iedzīvotāju 

iniciatīvas projektu skaits 

Skaits KN 2015. 20 12 

(atbalstīti) 

9 (īstenoti) 

5 5 

 

20 Tiek vērtēts projektu saturs, 

kvalitāte un piedāvājums.  

4.2. Pašvaldības projektu 

konkursa līdzfinansējuma 

apjoms iedzīvotāju 

iniciatīvas projektiem 

(eur). 

Summa KN 2015. 59 758 

 

27 207,78 

 

12164,14 

 

15715,13 

  

50 000 Budžeta ietvaros piešķirts mazāks 

finansējums. 

5. KULTŪRAS PIEEJAMĪBA JŪRMALĀ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1. Apmeklētāju kopskaits 

Jūrmalas pilsētas 

bibliotēkās 

Skaits JCB 2015. 163 296 

 

135 028 147 147 161 255 

 

169 000 Bibliotēku pakalpojumi piesaista 

jaunus apmeklētājus - grāmatu  un  

periodisko  izdevumu  izvēle  

lasīšanai  mājās, datorpakalpojumi 

un kopēšana. 

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un 

Dubultu bērnu bibliotēkas pāreja 

uz jaunajām telpām. 
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5.2. Dzintaru koncertzāles 

apmeklētāju skaits 

Skaits DZK 2015. 180 000 147392 150 984 151531 

 

185 000 Apmeklētāju skaits ir atbilstošs 

pasākumu skaitam un zāles 

piepildījumam 80% apmērā 

5.3. Apmeklējumu skaits 

Jūrmalas Kultūras centrā 

un tā struktūrvienībās 

kopā 

Skaits Jūrma

las 

kultūr

as 

centrs 

2015. 137 667 98 836 108 845 115 853 

 

150 000 Kauguru kultūras nama remonta 

laikā, nebija iespējas īstenot 

plānotos kultūras pasākumus  

Darbu atsāka rekonstruētā 

Mellužu estrāde.  

5.4. Jūrmalas pilsētas muzeja 

un filiāļu apmeklētāju 

skaits 

Skaits JPM 2015. 60 093 65 191 58 743 75 462 

 

75 000 Saistīts ar muzeju daudzveidīgo 

piedāvājumu un ar pasākumu 

kvalitāti, tradicionālo pasākumu 

apmeklējums. 

5.5. Apmierinātība ar kultūras 

dzīvi Jūrmalā (%) 

%  2015. 81* nav veikta 88**  

 

85 Salīdzinot ar bāzes vērtību ir 

pieaugusi iedzīvotāju 

apmierinātība ar kultūras dzīvi 

Jūrmalā par 7%, pārsniedzot 

prognozes. 

* Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas pilsētas domes darbu. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja 2016.gada aprīlis. Pētījuma veicējs: Pētījumu centrs SKDS 

https://jurmala.lv/files/pasvaldiba/iedzivotaju_aptauja_jurmala_2016.pdf 

** Attieksme pret Jūrmalas pilsētas domes darbu. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja 2018.gada novembris – decembris. Pētījuma veicējs: Pētījumu centrs SKDS 

https://jurmala.lv/files/pasvaldiba/atskaite_Jurmala_11_122018.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://jurmala.lv/files/pasvaldiba/iedzivotaju_aptauja_jurmala_2016.pdf
https://jurmala.lv/files/pasvaldiba/atskaite_Jurmala_11_122018.pdf
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REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU IZVĒRTĒJUMS – SECINĀJUMI 

 

(1) Pārskata periodā no 2017.gadam līdz 2019.gadam Rīcības plāna uzdevumi ir 

īstenoti veiksmīgi. Ir izpildīti vairāki uzdevumi, kā piemēram izveidot Dubultu 

Kultūras kvartāls kā kultūras un kultūrizglītības radošais centrs, atjaunota 

Mellužu estrāde un tās apkārtne. 2018.gadā Jūrmalas radošie kolektīvi ir 

sekmīgi piedalījušies XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI deju svētkos, 

kā arī Jūrmalā ir noritējuši daudz pasākumu, kas saistīti ar Latvijas 100gadi. 

Tika iniciēti jauni pasākumi kā piemēram, “Saullēkta koncerts” Dzintaru 

pludmalē, Dubultu karnevāls Dubultu kultūras kvartālā un festivāls “Rīga – 

Jūrmala”. Pārskata periodā ir veikti remontdarbi kultūras iestādēs, bet daļēji 

uzsākta Jūrmalas pilsētas muzeja 3. kārtas īstenošana – veikti izstrādātā 

būvprojekta "Jūrmalas pilsētas muzeja būvprojekta izstrādi – esošas ēkas 

atsevišķu daļu nomaiņa un atjaunošana” ekspertīze, bet būvdarbi nav uzsākti. 

Nav uzsākts pasākumi “Mākslinieku un radošo iniciatīvu teritoriāla koncentrēšana, 

mākslinieku kvartāla izveide” un “Jūrmalas Mākslas telpas izveide – projekta 

izstrāde”, jo  tā kā 2018. gadā tika izveidots Dubultu Kultūras kvartāls un 

Bulduru izstāžu zāle tika nodota Jūrmalas pilsētas muzeja pārziņā, tad šīm 

divām vietām ir potenciāls attīstīties par Mākslas telpām. Papildus šīs aktivitātes 

jāskata kopskatā arī ar Jūrmalas pilsētas muzeja attīstību, jo  tas nodrošina 

profesionālās mākslas pieejamību pilsētā.  

 

(2) Saskaņā ar Rīcības virziena “Radošā Jūrmala” rezultatīvajiem rādītājiem 

Jūrmalā ir attīstīts  daudzveidīgs, dažādām mērķauditorijām domāts kultūras 

pasākumu klāsts. Vidēji gadā Jūrmalā notiek ap 800  pasākumu. Par 7.31% ir 

pieaudzis lasītāju kopskaits un par 17,76% izsniegumu kopskaits Jūrmalas 

bibliotēkās. Indikatīvi nemainīgs ir Jūrmalas Kultūras centra un tā 

struktūrvienību pasākumu skaits – svārstās 9% robežās. Nemainīgs ir 

amatiermākslas kolektīvu skaits un ar nelielu tendenci samazināties 

salīdzinājumā pret bāzes gadu dalībnieku skaits. Jūrmalā ir 25 radošie kolektīvi, 

kuros darbojas 750 dalībnieku. Radošo kolektīvu dalībnieku skaita 

samazinājumu ietekmē  pilsētas iedzīvotāju skaits, kas  salīdzinājumā ar bāzes 

gadu arī samazinās. 

 

(3) Saskaņā ar Rīcības virziena “Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība  

Jūrmalā” rezultatīvajiem rādītājiem  Dzintaru koncertzālē ir nemainīgs kopējais 

pasākumu skaists. Ik gadu vidēji par 8% pieaug SIA “Dzintaru koncertzāles” 

organizēto pasākumu skaits. Lai arī projektu konkursā “Profesionālās mākslas 

pieejamības veicināšana” pieejamais finansējums samazinās par 12%. 

Atbalstīto projektu skaits samazinās ik gadu par 2 projektiem, jo  tiek vērtēts 

projektu saturs un tiek piešķirts lielāks līdzfinansējuma apjoms. Tas nodrošina 

līdzfinansēto profesionālās mākslas projektu kvalitāti. Papildus mākslas stacija 

“Dubulti” nodrošina profesionālās laikmetīgās mākslas izstādes. Ik gadu tiek 

organizētas 5 izstādes. 

 

(4) Saskaņā ar Rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums” rezultatīvo rādītāju 

ik gadu par 20% pieaug Jūrmalas pilsētas muzeja un tā filiāļu rīkoto izstāžu 

skaits. Vidēji gadā par 2% tiek palielināts vienību skaits Jūrmalas pilsētas 
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muzejā un tā filiāļu krājumos. Ik gadu tiek eksponēti aptuveni 3,5 tūkstoši 

vienību. 

 

(5) Saskaņā ar Rīcības virziena “Sadarbība Jūrmalā” rezultatīvo rādītāju samazinās 

pieejamais līdzfinansējums iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā kultūras 

un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu norisei, pēdējos divos 

gados ir nemainīgs atbalstīto projektu skaits.  Pārskata periodā ir izveidots jauns 

projektu līdzfinansējuma konkurss „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei”, kura 

ietvaros tika atbalstīti  ap 10 projektiem. 

 

(6) Saskaņā ar Rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā” rezultatīvajiem 

rādītājiem Pārskata periodā pakāpeniski par 8% ik gadu pieaug apmeklētāju 

skaits Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās, Jūrmalas pilsētas 

muzejā un tā filiālēs par 10 %,  Jūrmalas Kultūras centrā un tā filiālēs par 7% , 

Dzintaru koncertzālē – 2,8%. Saskaņā ar pētījumu centra  SKDS 2018.gadā 

veikto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauju “Attieksme pret Jūrmalas pilsētas 

domes darbu” (turpmāk – Aptauja) 88% iedzīvotāju ir apmierināti ar kultūras 

dzīvi pilsētā. 

 

(7) Jūrmalas ģeogrāfiskā specifika nosaka samērā plašu kultūras infrastruktūras 

nepieciešamību pilsētā, lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu pieejamību 

visiem iedzīvotājiem. Pilsētā ir vienmērīgs kultūras institūciju pārklājums.  

Lielākā daļa Jūrmalas kultūras institūciju ir koncentrētas pilsētas centrā, kas 

sekmē radošo kvartālu attīstību un dod iespēju veidot uz noteiktām 

mērķauditorijām orientētus kultūrtūrisma produktus, kas koncentrēti nelielās 

teritorijās. Regulāri tiek veiktas investīcijas pilsētvides sakārtošanā un kultūras 

infrastruktūrā, attīstīta jauna infrastruktūra, kā piemēram Dubultu Kultūras 

kvartāla izveide. Tas sekmē kvalitatīvu kultūras pakalpojumu un produktu 

veidošanu. 
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PRIEKŠLIKUMI 

 

(1)Lai kvalitatīvi novērtētu rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums” 

īstenošanu, rezultatīvo rādītāju kopums  jāpapildina ar sekojošiem muzeja 

darbību raksturojošiem darbības rādītājiem - Jūrmalas pilsētas muzeja un tā 

filiāļu krājuma vienību skaits, Jūrmalas pilsētas muzeja un tā filiāļu krājuma 

eksponēto vienību skaits, Jūrmalas  pilsētas muzeja un tā filiāles Jūrmalas 

Brīvdabas muzeja krājuma  digitalizēto vienību skaits. 

 

(2)Viens no Jūrmalas prioritārajiem virzieniem ir tūrisma un kūrorta veicināšana, 

tāpēc ir nepieciešams gan pasākumos, gan rezultatīvajos rādītājos akcentēt 

prioritātes īstenošanas dinamiku, kā piemēram muzeju apmeklējums - 

ārzemnieku  grupu un individuālo apmeklētāju skaits. 

 

(3)Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017. -2020.gadam īstenošana tiek 

izvērtēta ņemot vērā definētos rezultatīvos rādītājus. Tomēr, lai veiktu 

pilnvērtīgu Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna īstenošanas 

izvērtējumu būtu jāveic kultūrvides pētījums, kā arī būtu jāveic sistemātisks 

darbības rādītāju monitorings, ņemot vērā, ka plašs statistikas datu klāsts ir 

pieejams vietnē www.kulturasdati.lv 

 

(4)Kultūras jomas attīstības un plānošanas dokumentu izstrādes laikā lielāka 

uzmanība jāpievērš indikatoriem un rezultatīvajiem rādītājiem. Tas ļaus 

precīzāk novērtēt pilsētas Kultūrvides attīstību un stratēģisko mērķu 

sasniegšanu. 

 

(5)Pagarinot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.–2020. gadam 

darbību līdz 2022.gada 31.decembrim ir jāveic papildinājumi Rīcības virziena 

“Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība  Jūrmalā” uzdevumu sadaļā 

papildinot ar jaunu uzdevumu “sagatavot pieteikumu  Kultūras ministrijas 

izsludinātajam Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 

2027.gadam priekšatlasei”. 

 

(6)Izstrādājot Kultūrvides attīstības investīciju plāna sadaļu jāveido prioritārs 

kultūras infrastruktūras attīstības plāns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulturasdati.lv/
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