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Ievads 
 

Stratēģijas sākotnējā redakcija ir izstrādāta un apstiprināta ar 2017.gada 19.decembra 

Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.613 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” ar mērķi saglabāt 

un aizsargāt Mellužu estrādes kompleksu – nozīmīgu materiālā un nemateriālā kultūras 

mantojuma objektu, pilnveidojot tā funkcijas - ieviešot un nodrošinot ilgtspējīgu tūrisma un 

kultūras pakalpojumu pieejamību, veicinot tā sociālekonomisko potenciālu un integrāciju 

vietējās ekonomikas struktūrā. Ņemot vērā izmaiņas, kas radušās periodā pēc stratēģijas 

apstiprināšanas, t.sk. Covid-19 izraisīto seku iespaidā, 2021.gadā tiek veikti precizējumi un 

papildinājumi, atbilstoši esošajai situācijai un plānotajai attīstībai, nodrošinot objekta 

ilgtspēju. 

Šī stratēģija pamato nepieciešamību ieguldījumu veikšanai 2017.gadā jaunu tūrisma 

un kultūras pakalpojumu un pasākumu izveidei Mellužu estrādes kompleksā, kā arī paredz 

rīcības plānu objekta uzturēšanai ilgtermiņā, neradot papildus finanšu slogu pašvaldībai un 

valstij. 

Stratēģijā noteiktie objekta darbības virzieni (mērķi) un prioritārie uzdevumi ir definēti 

atbilstoši: 

 “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam, kas apstiprināta ar 

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par 

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu” 

(turpmāk – Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2030), stratēģiskā mērķa Nr.3 

“Kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs” prioritātes 

“Jūrmalnieks” pasākumam Nr.J9 “Aktīva sabiedriskā dzīve”;  

 “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar 

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas 

pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk - 

Jūrmalas Attīstības programma 2022), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 

18.jūnija lēmumu Nr. 262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 

7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 

2014.–2020.gadam apstiprināšanu”” nosakot Jūrmalas Attīstības programmas 

2022.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, vidēja termiņa 

mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras 

un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1.”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju 

darbības pilnveide” rīcībai Nr.195 “Mellužu estrādes kompleksa restaurācija 

un pārbūve”; 

 “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam”, kas 

apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 

“Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 

apstiprināšanu” (turpmāk - Jūrmalas kultūrvides attīstības plāns 2022.gadam), 

kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi 

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas 

pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu””, 

nosakot Jūrmalas kultūrvides attīstības plāns 2022.gadam darbības termiņu līdz 

2022.gada 31.decembrim, rīcības virziena Nr.5 “Kultūras pieejamība Jūrmalā: 

ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras 

pieejamības sekmēšana” uzdevuma Nr.U1.1. “Rosināt un atbalstīt radošu un 

oriģinālu kultūras piedāvājumu integrēšanu pilsētvidē; akcentēt apkaimju 
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vizuālo un saturisko identitāti” pasākumam Nr.P1.1.2. “Mellužu estrādes un 

Piena paviljona/bāra ēkas atjaunošana, t.sk. teritorijas labiekārtošana”. 

 

Mellužu estrādes kompleksa atjaunošanu, jaunu tūrisma un kultūras pakalpojumu un 

pasākumu izveidei, ir paredzēts veikt piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

investīcijas, tādēļ stratēģijas izstrāde ir veikta ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 24.maija 

noteikumu Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena 

“Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” 28.punkta nosacījumus, atbilstoši Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijas izstrādātajai metodikai “Objekta ilgtermiņa darbības 

stratēģijas satura apraksts”. 
 

 

Esošās situācijas analīze – kultūras mantojuma objekta 

organizācijas apraksts 

 

Objekta darbības pilnvarojums 

Mellužu estrādes komplekss, Mellužu prospektā 6, Jūrmalā (estrādes būve ar kadastra 

apzīmējumu 1300 014 2223 002, piena paviljona – bāra būve ar kadastra apzīmējumu 1300 

014 2223 001) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošs objekts. Īpašuma tiesības 

1997.gada 12.septembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2294. 

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.321 “Par 

Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru” 2017.gada 17.jūlijā starp 

Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi Jūrmalas Kultūras centrs 

(turpmāk – Kultūras centrs) ir noslēgts patapinājuma līgums Nr.1.2-16/941 par nekustamā 

īpašuma Mellužu prospektā 6 nodošanu bezatlīdzības lietošanā, ar mērķi nodrošināt Jūrmalas 

pilsētas kultūras pasākumu norisi. No 2015.gada, bīstamā tehniskā stāvokļa dēļ, objekts 

apmeklētājiem bija slēgts un kultūras pasākumi tajā netika organizēti. 
 

 

Objekta vadības modeļa un organizatoriskās struktūras definēšana un 

raksturojums 

Par pārbūves un restaurācijas darbu organizēšanu un garantijas laika uzraudzību (piecu 

gadu periodā) ir atbildīga Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 

investīciju projektu nodaļa. 

Pēc pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā 

2019.gadā, objekta vadības funkciju veic Kultūras centrs, kas ir pašvaldības budžeta finansēta 

kultūras iestāde un darbojas Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas padotībā. Kultūras 

centra darbu vada tā direktors un funkcijas realizē centra speciālisti, tehniskā un apkalpojošā 

personāla darbinieki.  

Kultūras centru veido sekojošas struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām – 

Kauguru kultūras nams (adrese: Jūrmala, Raiņa iela 110, LV-2016), Mellužu estrāde (adrese: 

Jūrmala, Mellužu prospekts 6, LV–2008), un Jūrmalas teātris (adrese: Jūrmala, Muižas iela 7, 

LV-2010).  Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmuma Nr.859 “Par 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita  (darba vietu) sarakstu 
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apstiprināšanu” 32.pielikumā noteiktajam, Kultūras centram ir apstiprinātas 102 amata 

vienības. 

Mellužu estrādes darbības nodrošināšanai (pēc nepieciešamības) tiks izmantots esošais 

Kultūras centra administratīvais resurss bet, lai veicinātu kultūras pakalpojuma pieejamību un 

piedāvājuma daudzveidību, izvērtējot nepieciešamību, no 2019.gada Mellužu estrādes štatā ir 

paredzēts projekta vadītājs un tehniskais darbinieks (uz vasaras sezonu), kā arī projekta 

vadītājs un sētnieks. 

Kultūras centrs tiek finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Kultūras centra finanšu līdzekļu uzskaiti un atskaiti par to izlietojumu veic Kultūras centra 

grāmatvedība. Atbildīgais par šajā stratēģijā noteikto objekta darbības virzienu (mērķu) 

sasniegšanu, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ir Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas 

vadītājs, atbildīgais par šajā stratēģijā noteikto uzdevumu izpildi ir Jūrmalas Kultūras centra 

direktors. Pārraudzības funkciju veiks Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. 

Mellužu estrādes vadības organizatorisko struktūru skatīt shēmā Nr.1 “Mellužu 

estrādes vadības organizatoriskā struktūra”. 

 

Shēma Nr.1 “Mellužu estrādes vadības organizatoriskā struktūra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekta misija, vīzija, vērtības 
Misija 

Veicināt Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko izaugsmi un 

sekmēt Jūrmalas kultūras mantojuma pieejamību iedzīvotājiem, vietējiem un ārvalstu 

tūristiem, nodrošinot Mellužu estrādes kompleksa – vienas no divām Baltijas reģionā 

esošajām, 20.gadsimta sākumā celtās akustiskās koka gliemežnīcas, saglabāšanu un 

 

Projekta vadītājs 
 

Tehniskais 

darbinieks 
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Projekta vadītājs 
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Mellužu 

estrādē” 

 

Jūrmalas Kultūras centra 

direktors  

(nepieciešamības gadījumā tiks 

deleģēti papildus cilvēkresursi) 

 

Jūrmalas pilsētas domes 

izpilddirektors 

 

Kultūras nodaļas vadītājs 
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integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, īstenojot daudzveidīgu kultūras pasākumu 

programmu. 

Vīzija 
Mellužu estrādes komplekss, kas izbūvēts laika posmā no 1931.gada līdz 1938.gadam 

un atjaunots 2019.gadā, ir unikāls vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, kas iekļaujas 

valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un, pateicoties tās akustikai un tajā 

īstenotajai daudzveidīgajai pasākumu programmai, ir viena no atpazīstamākajām koncertu un 

sarīkojumu norises vietām Latvijā. 

 

Vērtības 

 Objekta kultūrvēsturiskais mantojums: 

 Mellužu estrādes – brīvdabas estrādes ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras 

piemineklis (aizsardzības Nr.5596), un nozīmīgs Jūrmalas kultūras dzīves 

elements jau kopš 1938.gada 28.jūnija, kad tika organizēts pirmais koncerts 

(Izdevums: Rīgas Jūrmalas Vēstnesis, 1939.gada 22.jūnijs, 1.lapa). 

 Mellužu estrādes komplekss atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības 

pieminekļa Vaivaru-Asaru-Mellužu-Pumpuru vasarnīcu rajona (aizsardzības 

Nr.6092) teritorijā un ir būtiska Jūrmalas pilsētas vēsturiskās apbūves 

sastāvdaļa. 

 Pumpuru, Mellužu un Asaru apkaimēs vēsturiski ir dzīvojušas nozīmīgas 

Latvijas personības, kuru daiļrade ir iekļauta Latvijas kultūras kanona, jeb 

izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumā – 

komponisti Emīls Dārziņš un Alfrēds Kalniņš, rakstnieks Rūdolfs Blaumanis 

un Rainis, gleznotājs Janis Rozentāls, kā arī dzejnieces Elza Stērste un 

Veronika Strēlerte, režisori Alfrēds Amtmanis – Briedītis un Vera Baļuna. 

 

 Objekta unikālā atrašanās vieta: 

 Jūrmalas, vienīgās Latvijas kūrortpilsētas, centrālā daļa, kas atrodas vien 30 

kilometru attālumā no galvaspilsētas Rīgas, ar ērti pieejamu infrastruktūras 

tīklu. 

 Mellužu parks, kas atjaunots 2013.gadā (atjaunojot parka celiņus, 

apstādījumus, sabiedrisko tualeti, attīrot parka dīķi, tajā uzstādot strūklaku un 

izbūvējot bērnu rotaļu laukumu) ir iecienīta Asaru, Mellužu un Pumpuru 

apkaimju iedzīvotāju (uz 2017.gada 1.martu deklarēts 6 281 iedzīvotājs – uz 

2021.gada 1.janvāri – deklarēts 6 942 iedzīvotājs) atpūtas vieta. 

 Pateicoties izbūvētajai infrastruktūrai (ērti pieejamas jau esošās autostāvvietas 

un kā arī plānots izbūvēt jaunas autostāvvietas, labiekārtota peldvieta Asaros, 

Mellužos un Pumpuros) un tuvākajās apkaimēs pieejamajiem tūrisma 

pakalpojumiem (6 ēdināšanas un 2 nakšņošanas pakalpojumu sniedzēji), 

Mellužu parks ir iecīnīta vietējo un ārzemju tūristu atpūtas un izklaides vieta. 

 

 Objektā sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte: 

 Tiek turpināta kopš 2010.gada Mellužu parkā aizsāktā tradīcija, vasarās ik 

svētdienu organizēt pašvaldības finansētus izglītojoši izklaidējošus bezmaksas 

pasākumus ģimenēm ar bērniem, pulcējot vidēji 250 apmeklētāju. Pasākumu 

programma ik gadu tiek pilnveidota, iesaistot dažādus stratēģiskos partnerus – 

izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un amatierteātrus. Pasākuma 
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“Bērnu vasara Mellužu estrādē” laikā norisinās arī bezmaksas meistarklases 

visai ģimenei. Pasākums noris vasarā svētdienās no 1.jūnija līdz 31.augustam. 

 Mellužu estrāde ir ērti pieejama un vēsturiski iecienīta pašvaldības organizētu 

bezmaksas gadskārtu, valsts svētku un svinamo dienu svinību norises vieta, 

kur, iesaistot reģiona radošos kolektīvus, svinības visa gada garumā tika 

atzīmētas latviskās tradīcijās, veicinot sabiedrības integrāciju, nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanu un nacionālās piederības stiprināšanu. 

 Mellužu estrādes komplekss ir plaši pazīstama brīvdabas koncertu un festivālu 

norises vieta, kur tiek īstenota daudzveidīga pasākumu programma dažādām 

auditorijām, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas dižgaru – Emīla Dārziņa, 

Jāzepa Vītola, Alfrēda Kalniņa, Imanta Kaniņa un Raimonda Paula daiļrades 

popularizēšanai, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. 

 Sadarbībā ar pašvaldības kapitālsabiedrību “Dzintaru koncertzāle” tiek 

organizēti profesionālu mākslinieku koncerti un festivāli. Sadarbībā ar 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolu tiek organizēti jauno mūzikas profesionāļu 

koncerti. Savukārt, sadarbībā ar reģiona radošajiem kolektīviem estrāde tiek 

izmantota kā platforma dažādu kopprojektu - koncertu un radošo festivālu 

norisei.  

 Mellužu estrāde ir iecienīta brīvdabas teātra izrāžu norises vieta, kur Jūrmalas 

teātra izrāžu repertuāru papildina citu profesionālo teātru un reģiona 

amatierteātru viesizrādes, pavasara, vasaras un rudens sezonās. 

 Mellužu estrādes komplekss ir platforma dažādu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

un nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un kaimiņu pašvaldību kopprojektu 

īstenošanai. Šeit ik gadu tiek īstenoti dažādi pašvaldības līdzfinansēti kultūras, 

veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas pasākumi iniciatīvas un 

profesionālās mākslas projektu konkursa ietvaros. Papildus, ciešā sadarbībā 

starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas kultūras un izglītības jomas 

specialistiem (Pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām Tukuma novada un Talsu 

novada speciālistiem), ik gadu tiek rīkots vismaz viens izglītojošs tematiskais 

pasākums “Līvu ceļš – Līvu mantojums”, saglabājot un popularizējot Baltijas 

jūras piekrastes materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. 

 

 Profesionāla objekta pārvaldība: 

 Kompetenti speciālisti un profesionāla radošā komanda ar atbilstošu izglītību 

un ievērojamu darba pieredzi dažāda formāta un mēroga pasākumu 

organizēšanā ir garants saturiski un mākslinieciski kvalitatīvu pasākumu 

īstenošanai. 

 Speciālisti, kas orientēti uz sadarbību un pozitīvu komunikāciju ar sabiedrību, 

nodrošina sabiedrības iesaisti reģiona kultūras dzīves veidošanā, ilgtspējīgu 

objekta attīstību un sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidi. 

 

 

Objekta darbības virzieni (mērķi), prioritārie uzdevumi 

1.mērķis - Mellužu estrādes kompleksa - kultūras mantojuma objekta, saglabāšana un 

pieejamības nodrošināšana. 

Prioritārie uzdevumi: 

1.1. Mellužu estrādes kompleksa pārbūves un restaurācijas darbu veikšana. 
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1.2. Piena paviljona jeb bāra ēkas infrastruktūras pilnveide. 

1.3. Mellužu estrādes kompleksa apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumu veikšana. 

2. mērķis - Jaunu pakalpojumu izveide un to pieejamības nodrošināšana. 

Prioritārie uzdevumi: 

2.1.  Vietēju un starptautiska mēroga koncertu un pasākumu rīkošana, plāna izstrāde un 

ieviešana, nodrošinot Mellužu estrādes kompleksa pieejamību dažādu mākslas un 

kultūras pasākumu īstenošanai dažādām sabiebrības mērķa grupām. 

2.2.  Sadarbība starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas vispārizglītojošo, 

profesionālo un interešu izglītības iestāžu speciālistiem, plāna izstrāde un ieviešana, 

nodrošinot Mellužu estrādes kompleksa pieejamību reģiona izglītības iestāžu 

audzēkņiem, izglītojošu pasākumu norisei un profesionālo prasmju pilnveidei. 

2.3. Sadarbības starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas sabiedriskajām 

organizācijām īstenošana, nodrošinot Mellužu estrādes kompleksa pieejamību 

sabiedrības virzītas iniciatīvas pasākumu īstenošanai. 
 

3. mērķis - Kultūras pasākumu pamatpiedāvājuma atjaunošana un kvalitātes pilnveide, to 

pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana. 

 

Prioritārie uzdevumi: 

3.1.  Kultūras centra organizētu gadskārtu, valsts svētku un svinamo dienu pasākumu 

īstenošana, izvērtējot vietējo iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. 

3.2.  Kultūras centra organizētu izklaidējoši-izglītojošu pasākumu ģimenēm ar bērniem 

īstenošana, ņemot vērā pastāvošo pieprasījumu un sezonālās aktualitātes. 

 
 

4. mērķis Jaunu pasākumu izveide un to pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem, tai skaitā 

reģiona nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšana. 

 

Prioritārie uzdevumi: 

4.1. Kultūras centra un tā radošo kolektīvu organizētu dažāda žanra pasākumu īstenošana 

– brīvdabas koncerti, brīvdabas teātra izrādes, brīvdabas kino seansi, mākslas 

izstādes, radošās darbnīcas, deju un mūzikas festivāli, un citi pasākumi. 

4.2. Jaunu sadarbības projektu īstenošana starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas 

izglītības un kultūras jomas speciālistiem, kopīgi organizējot informējoši izglītojošu 

pasākumu “Līvu ceļš – Līvu mantojums” un citi pasākumi. 

4.3.  Jaunu sadarbības projektu īstenošana vietēja un starptautiska mēroga pasākumu 

rīkotājiem, īstenojot pasākumus dažādām sabiedrības mērķa grupām – atpūtas 

pasākumi (balles), mūzikas un mākslas festivāli, koncerti, konkursi, teātra izrādes, un 

citi pasākumi. 
 

Objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu ieviešanai veicamās darbības, 

sagaidāmos rezultātus, izpildes termiņus un prognozējamās izmaksas skatīt pielikumā 

“Objekta darbības rīcības plāns” 

 

Objekta plānotie darbības rezultāti 
 

Objektā pieejamo pakalpojumu un pasākumu programmas raksturojums 

Objekta darbība tiek uzsākta pēc estrādes restaurācijas un bāra ēkas pārbūves darbu 

pabeigšanas, sākot ar  2019.gada vasaru. 
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Objektā pieejamo pakalpojumu raksturojums 

Sākot ar 2020.gada pavasari un uz nenoteiktu laiku objektā pieejamo pakalpojumu 

nodrošināšanu ietekmē epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai nosacījumi, tomēr pakalpojumi un pasākumi 2021.-2022.gadā tiek plānoti 

piesardzīgi, lielāku akcentu liekot uz laika periodu no 2023.-2026.gadam. 

Objekta kompleksā pakalpojumu pieejamība tiek plānota visa gada garumā, tomēr 

Mellužu estrādes skatuve, ņemot vērā, ka ir vasaras būve, tiek izmantota pasākumu rīkošanai 

no maija līdz septembrim, ar atsevišķiem iespējamiem izņēmumiem ārpus minētās sezonas. 

Pakalpojumu klāsts tiek veidots atbilstoši objekta darbības virzieniem (mērķiem) un 

prioritārajiem uzdevumiem.  

Mellužu estrāde kā brīvdabas skatuve tiks izmantota dažādu kultūras, izglītības un 

izklaižu pasākumu norisei. Piena paviljona jeb bāra ēkas telpas tiks izmantotas nelielu 

pasākumu organizēšanai vai kā tehniskās – administrācijas telpas, lielāku pasākumu norises 

laikā. 

Mellužu estrādes kompleksā regulāri tiks organizēti vietēja un starptautiska mēroga 

pasākumi – koncerti, festivāli, konkursi. 

Latvijas un ārvalstu producentu iecienītākā vietēja un starptautiska mēroga pasākumu 

organizēšanas vieta Jūrmalā ir Dzintaru koncertzāle. Starptautiska mēroga kultūras 

pasākumiem Jūrmalā ir izteikta sezonalitāte – lielākā daļa šo pasākumu notiek jūlijā un 

augusta sākumā, un, ņemot vērā ierobežoto Dzintaru koncertzāles kapacitāti un blīvo vasaras 

sezonas pasākumu programmu, Mellužu estrādes komplekss ar 600 skatītāju vietām, 

atbilstošām palīgtelpām (grimētavu, sanitāriem mezgliem), tehnisko nodrošinājumu un 

teicamu akustiku ir lieliska alternatīva šādu pasākumu norisei. 

Lai veicinātu vietēja un starptautiska mēroga pasākumu norisi Mellužu estrādes 

kompleksā, 2021.gadā tiks izstrādāts Mellužu estrādes kompleksa lietošanas kārtība un 

provizoriskais sadarbības plāns, kura ietvaros tiks īstenoti pasākumi vietēja un starptautiska 

mēroga koncertu un pasākumu rīkotāju informēšanai, uzrunāšanai un piesaistei. Papildus, 

vietēja un starptautiska mēroga pasākumi tiks organizēti no Jūrmalas Kultūras centra puses un 

Dzintaru koncertzāles. 

Īstenojot sadarbību starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas vispārizglītojošo, 

profesionālo un interešu izglītības iestāžu speciālistiem, Mellužu estrādes komplekss tiks 

veidots kā “brīvdabas klase” dažādu izglītojošu pasākumu norisei. Papildus, Mellužu estrāde 

tiks izmantota kā “pirmā skatuve” Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu profesionālo 

prasmju pilnveidei un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra organizēto neformālās 

izglītības pasākumu īstenošanai. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas speciālisti, 

sadarbībā ar Jūrmalas vispārizglītojošo, profesionālo un interešu izglītības iestāžu 

speciālistiem, izstrādās sadarbības plānu Mellužu estrādes kompleksa pieejamības 

nodrošināšanai Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas vispārizglītojošo, profesionālo un 

interešu izglītības iestāžu pasākumu īstenošanai rudens un pavasara sezonā. 

Īstenojot sadarbību starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas sabiedriskajām 

organizācijām, Mellužu estrādes komplekss pēc nepieciešamības kalpos kā platforma 

sabiedrības iniciatīvas virzītu pasākumu īstenošanai. 

Jūrmalā darbojas aktīvas sabiedriskas organizācijas, kas, piedaloties Jūrmalas pilsētas 

domes līdzfinansētos iniciatīvas projektu konkursos, īsteno sabiedrību izglītojošus, veselīga 

dzīvesveida sekmējošus, kultūras un mākslas nozares attīstību veicinošus pasākumus Mellužu 

estrādes kompleksā. 

Kopumā 2019.gadā Jūrmalā tika īstenoti 20 iedzīvotāju virzīti un Jūrmalas pilsētas domes 

līdzfinansēti projekti. Mellužu estrādē, tika īstenots viens biedrības “Fenomens Latvijā” 

pasākums no 2019.gadā apstiprinātajiem projektiem - “Baltu Saules kalendāra uguns rituāli”. 

Projekta ietvaros tika organizēts 9 pasākumu cikls, kas saskaņots ar Saules kalendāru un tika 
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atzīmēts latviskās tradīcijās, iesaistot pasākumā ikvienu interesentu. 2020.gada 1.februārī – 

Metenis – tika organizēts Mellužu estrādē, pulcējot 50 apmeklētājus. 

 

Objektā pieejamo pasākumu programmas raksturojums 

Objekta kompleksā pasākumi ir pieejami visa gada garumā, galvenokārt,  pasākumus 

īstenojot vasaras sezonā. Pasākumu programma tiek veidota atbilstoši objekta darbības 

virzieniem (mērķiem) un prioritārajiem uzdevumiem. 

Mellužu estrādes komplekss vēsturiski ir bijis iecienīta dažādu pašvaldības organizētu 

bezmaksas brīvdabas pasākumu norises vieta un līdz ar to objektā, lielākoties būs pieejami 

Kultūras centra organizēti bezmaksas pasākumi iedzīvotājiem un vietējiem tūristiem. 

Tradicionāli Jūrmalā, dažādās pilsētas apkaimēs tiek organizēti gadskārtu, valsts svētku un 

svinamo dienu pasākumi. Mellužu estrādes kompleksā ik gadu tiks organizēti tradicionālie: 

 Vasaras Saulgriežu svinības, popularizējot gadskārtu svinēšanas tradīcijas un 

veicinot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu; 

 Līgo nakts balle, popularizējot latviešu estrādi; 

 Jūras svētki (Oda Jūrai un Zvejnieksvētku balle), akcentējot tradicionālas vērtības 

un iesaistot Jūrmalas radošos kolektīvus. 

Tradicionālo pasākumu programmas pilnveide tiks veikta, izvērtējot vietējo iedzīvotāju 

vēlmes un vajadzības, kā arī reģionā esošo pasākumu piedāvājumu, ar mērķi tos dažādot, 

veicinot apmeklētāju skaita pieaugumu. 

Kopš 2010.gada Mellužu estrādes parkā vasaras sezonā, nedēļas nogalēs tiek organizēts 

izklaidējoši izglītojošs pasākumu cikls ģimenēm ar bērniem - “Bērnu vasara Mellužu estrādes 

parkā”. 2019.gadā šī pasākuma cikla ievaros ir īstenoti 13 pasākumi, tai skaitā radošās 

darbnīcas, attīstošas rotaļas un improvizācijas teātra izrādes, kas kopumā pulcēja 2800 

apmeklētājus. Bet ņemot vērā 2020.gadā valstī noteikto ar Covid-19 saistītu ierobežojumu 

dēļ, šo pasākumu skaits saruka līdz 7, kopumā pulcējot 860 apmeklētājus vasaras laikā. 

Jūrmalas Kultūras centra organizēto pasākumu programmu papildinās tā radošo kolektīvu 

(dziesmu un deju kolektīvu) organizēti dažāda žanra pasākumi – brīvdabas koncerti, mākslas 

izstādes, radošās darbnīcas, deju un mūzikas festivāli, un citi pasākumi. Jūrmalā aktīvi 

darbojas 26 radoši kolektīvi, tai skaitā 15 Kultūras centra kolektīvi, 10 Kauguru kultūras 

nama kolektīvi un 1 Jūrmalas Mākslinieku nama kolektīvi. Papildus Mellužu estrādē 

brīvdabas teātra izrādes (mazu formu izrādes plašai publikai) organizēs gan Kultūras centra 

pakļautībā esošais Jūrmalas teātris, gan Jauniešu teātra studija “Experiments”, kā arī citi 

interesenti. 

Lai veicinātu sinerģiju starp projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu 

radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” ietvaros atbalstāmajiem infrastruktūras investīciju 

objektiem, sadarbībā starp Engures, Mērsraga un Rojas izglītības un kultūras jomas 

speciālistiem, Mellužu estrādes kompleksā ik gadu, sākot ar 2021.gadu kopīgi tiks organizēts 

informējoši izglītojošs pasākums “Līvu ceļš – Līvu mantojums”. Pasākumu programma tiks 

veidota ar mērķi popularizēt reģiona nemateriālo kultūras mantojumu un veicināt nacionālās 

identitātes un piederības sajūtas stiprināšanu Latvijas kultūras telpai. Godinot Jūrmalas, īpaši 

Mellužu un Asaru apkaimēs dzīvojošos māksliniekus, Mellužu estrādes vasaras sezona sākot 

ar 2023.gadu plānots, ka tiks atklāta ar pasākumu Mellužu klasika – notikumu, kas veltīts 

kādai īpašai personībai, kas savu dzīvi vai radošo darbību saistījusi ar Jūrmalu - Emīls 

Dārziņš, Alfrēds Kalniņš, Rūdolfs Blaumanis, Jānis Rozentāls, Rainis, Alberts Kronbergs un 

citi. Pasākumu organizēs Kultūras centrs.  

Papildinot Jūrmalas laikmetīgās mākslas pasākumu programmu, Mellužu estrādes 

kompleksā tiks organizēts jauns pasākums – Vienas nakts notikums (N’AKTS), kas būs 
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laikmetīgās mākslas un mūzikas Nakts notikums ar tematiskiem mākslas objektiem un 

performancēm. Pasākumu plānots organizēt pēc epidemioloģiskās situācijas normalizēšanās 

valstī un pasaulē, indikatīvi 2023.gadā. Pasākumu īstenos Kultūras centrs sadarbībā ar 

Jūrmalas un reģiona māksliniekiem. 

Mellužu estrādes aktīvā vasaras sezona tiks noslēgta ar Mellužu gadatirgu. Pasākuma 

ietvaros apmeklētājiem tiks nodrošināta iespēja iegādāties amatnieku darinājumus, piedalīties 

meistarklasēs un citās aktivitātēs, kvalitatīvi pavadot laiku. Pasākumu organizēs Kultūras 

centrs sadarbībā ar Jūrmalas un reģiona amatniekiem, uzņēmējiem. 

Ņemot vērā ar Covid-19 saistītos ierobežojumus 2021.gadā un provizoriski arī 2022.gadā, 

tiek plānots, ka Mellužu estrādes komplekss varētu būt par norises vietu (ja tiek atļautas tikai 

āra aktivitātes) vispārizglītojošām skolām, profesionālo un interešu izglītības iestāžu 

nodarbībām, kā arī radošo kolektīvu mēģinājumiem. 
 

Objekta telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums/prognoze 

Plānotais objekta noslogojums un apmeklētāju skaita prognoze, kā arī objektā pieejamo 

pakalpojumu un pasākumu raksturojums pēc Mellužu estrādes restaurācijas, bāra ēkas 

pārbūves un teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanas norādīts tabulā Nr.1. “Mellužu 

estrādes kompleksa plānotais noslogojums, apmeklējumu un apmeklētāju skaita prognoze no 

2019.gada līdz 2026.gadam”. 



Tabula Nr.1. “Mellužu estrādes kompleksa plānotais noslogojums, apmeklējumu un apmeklētāju skaita prognoze  

no 2019.gada līdz 2026.gadam” 

Pakalpojums 

 Pakalpojums / apmeklējumu skaita prognoze 
2019.gads 

(jūnijs-

decembris) 

2020.gads 

(janvāris-

decembris) 

2021.gads 

(janvāris-

decembris) 

2022.gads 

(janvāris-

decembris) 

2023.gads 

(janvāris-

decembris) 

2024.gads 

(janvāris-

decembris) 

2025.gads 

(janvāris-

decembris) 

2026.gads 

(janvāris-

decembris) 

2019.gads-

2026.gads 

KOPĀ: 

Nodrošināta producentu 

īstenotu pasākumu norise 
0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 400 1 / 400 1 / 400 1 / 400 1 / 400 5 /2000 

Nodrošināta 

vispārizglītojošo, 

profesionālo un interešu 

izglītības iestāžu īstenotu 

pasākumu norise 

0 / 0 0 / 0 4 / 250 4 / 250 4 / 250 4 / 250 4 / 250 4 / 250 24 / 1500 

Nodrošināta sabiedrības 

iniciatīvas virzītu pasākumu 

īstenošana 
0 / 0 1 / 50 3 / 30 4 / 60 3 / 150 3 / 150 4 / 200 

 

3 / 150 21 / 790 

kopā: 0/0 1/50 7 / 280 9  / 710 8  / 800 8  / 800 9 / 850 8 / 800 50 / 4290 

Pasākums 

 Pasākumu / apmeklētāju skaita prognoze 
2019.gads 

(marts-

decembris) 

2020.gads 

(janvāris-

decembris) 

2021.gads 

(janvāris-

decembris) 

2022.gads 

(janvāris-

decembris) 

2023.gads 

(janvāris-

decembris) 

2024.gads 

(janvāris-

decembris) 

2025.gads 

(janvāris-

decembri) 

2026.gads 

(janvāris-

decembris) 

2019.gads-

2026.gads 

KOPĀ:: 

Jūrmalas Kultūras centra 

organizēts pasākums Mellužu 

klasika (brīvdabas estrādes 

vasaras sezonas atklāšanas 

pasākums) (maijs) 

1 / 2000 0 / 0 1 / 170 1 / 170 1 / 400 1 / 450 1 / 450 

 

 

1 / 550 7 / 4190 

Jūrmalas Kultūras centra 

organizēts pasākums – Bērnu 

vasara Jūrmalā - Mellužu 

estrādē (jūnijs - augusts) 

13/ 2800 7 / 860 7/ 860 13 / 1600 13 / 3018 13 / 3018 14 / 3250 

 

13 / 3118 93/18524  

Jūrmalas Kultūras centra 

organizēts pasākums – 

Vasaras Saulgriežu svinības 

un Līgo nakts balle (jūnijs) 

1 / 3000 1 / 40 1 / 170 1 / 170 1 / 1000 1 / 1000 1 / 1000 

 

1 / 1000 8 / 7380 

Jūrmalas Kultūras centra 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2500 1 / 2500 1 / 2500 1 / 2500 4 / 10000 
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organizēts pasākums - Vienas 

nakts notikums (N’AKTS) 

(jūnijs) 

Jūrmalas Kultūras centra 

organizēts pasākums – Jūras 

svētki (Oda Jūrai un 

Zvejnieksvētku balle) (jūlijs) 

1 / 1000 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1000 1 / 1000 1 / 1000 

 

1 / 1000 5 / 5000 

Jūrmalas teātra organizētas 

brīvdabas teātra izrādes 

(jūlijs – augusts) 
0 / 0 0 / 0 2 / 340 3 / 510 3 / 600 3 / 600 3 / 600 

 

4 / 800 18 / 3450 

Jūrmalas Kultūras centra un 

tā radošo kolektīvu organizēti 

pasākumi – brīvdabas 

koncerti, mākslas izstādes, 

radošās darbnīcas, deju un 

mūzikas festivāli, (maijs – 

septembris) 

2 / 1300 6 / 1070 4 / 680 5 / 850 1 / 200 1 / 200 1 / 200 

 

 

 

1 / 300 21 / 4800 

Jūrmalas, Engures, Mērsraga 

un Rojas izglītības un 

kultūras jomas speciālistu 

organizēts informējoši 

izglītojošs pasākums “Līvu 

ceļš – Līvu mantojums” 

(septembris) 

 

0 / 0 0 / 0 1 / 170 1 / 170 1 / 300 1 / 300 1 / 300 

 

 

 

1 / 300 6 / 1540 

Jūrmalas Kultūras centra 

organizēts pasākums – 

Mellužu gadatirgus 

(septembris) 

1 / 500  0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1000 1 / 1000 1 / 1000 

 

 

1 / 1000 
5 / 4500 

Pasākumi kopā: 19 / 10 600 14 / 1970 16 / 2390 24 / 3470 23 / 10 018 23 / 10 068 24/ 10 300 24 /10 568 167/59384 

Viss kopā: 19 / 10 600 15 / 2020 23 / 2670 33 / 4180 31 / 10 818 31 / 10 868 33/ 11 150 32 /11 368 217 /63674 

 



Objekta apmeklējumu skaits tiek plānots ņemot vērā objekta kapacitāti un Kultūras centra 

uzkrāto pieredzi dažādu kultūras un izklaides pasākumu īstenošanā, tomēr jāņem vērā, ka 

Covid-19 ierobežojumu dēļ, 2020./2021.gada kultūras un mākslas baudīšana klātienē tiek 

limitēta vai, balstoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, aizliegta. Līdz ar to, apmeklētāju 

skaita plānveidīga palielināšana, pie nosacījuma, ka būs iespēja rīkot klātienes pasākumus, 

plānota tikai sākot ar 2022.gadu, tādējādi, apmeklētāju skaita pieaugumu virs 6000 cilvēkiem 

ir plānots sasniegt 2023.gadā un turpinot plānveidīgu apmeklētāju skaita palielinājumu 

turpmākajos gados. Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plānā 2022.gadam publicētie 

Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņa pētījuma dati par 2016. gadu liecina, ka kopumā 24% no 

Latvijas iedzīvotājiem pēdējā gada laikā ir apmeklējuši kultūras pasākumus Jūrmalā, pie tam, 

salīdzinot ar 2014. gadu, šis skaits ir pat nedaudz pieaudzis (par 2 %). Jūrmala, salīdzinot ar 

citām pētījumā iekļautajam pilsētām, atklājās kā izteikts kultūras mobilitātes magnēts – uz 

turieni kultūras baudīšanai devies katrs piektais Latvijas iedzīvotājs (21%). Liela loma 

kultūras auditorijas piesaistē ir bijusi Dzintaru koncertzālei, tomēr jāņem vērā, ka 2020./2021. 

gadā aizliegumi visu pasākumu norisei palielinās iedzīvotāju pieprasījumu pēc pieejamas 

kultūras un mākslas telpas un tā piedāvājuma. Objektā plānoto pasākumu mērķa grupa, 

atbilstoši pastāvošajam pieprasījumam, galvenokārt ir iedzīvotāji un vietēji tūristi. 
 

 

Publicitāte 
 

Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi attiecībā uz objekta darbību tiks 

īstenoti Kultūras centra un Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes 

plānoto mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitāšu ietvaros, izmantojot visus pašvaldībai 

pieejamos informācijas kanālus. 

Informācija par objektu, tajā pieejamajiem pakalpojumiem un pasākumiem tiks publicēta 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs www.jurmala.lv un www.visitjurmala.lv, 

pašvaldības sociālo mediju profilos, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Informācija tiks izvietota arī pilsētas kā tūrisma galamērķa reklāmas un 

publicitātes materiālos, tostarp mediju publikācijās, bukletos, brošūrās, utt. 

Publicitātei nepieciešamās informācijas sagatavošanu organizēs Kultūras centra direktors. 

Informācijas publicēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru 

pārvaldes Sabiedrisko attiecību un Mārketinga nodaļu (t.sk.tūrisms) speciālisti. 
 

 

Objekta darbības ilgtspēja 
 

Objekta darbības ilgtspēju - šajā stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu īstenošanu 

nodrošinās Kultūras centrs, nepieciešamo finansējumu – Jūrmalas pilsētas pašvaldība.  

Izstrādājot objekta stratēģiju 2017.gadā un veicot precizējumus 2021.gadā, tika ņemta 

vērā virkne pilsētas kultūrvidei nozīmīgu faktoru, kurus izvērtējot, objektam tika sastādīts 

indikatīvais pasākumu plāns līdz 2026.gadam, kura  pasākumu piedāvājums ir pieejams visām 

sociālajām grupām kvalitatīva pakalpojuma saņemšanai. Katru gadu, ņemot vērā Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības budžeta iespējas un plānoto aktivitāšu mērķa grupas iesaisti, tiek 

izstrādāts objektā plānotais pasākumu plāns, kā arī tiek definēta sabiedrības līdzdalības 

iespēja objekta izmantošanai. 

Lai veiktu “Mellužu estrādes kompleksa ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.-

2026.gadam” ieviešanas uzraudzību, stratēģijas darbības laikā, ik gadu līdz 15.janvārim 

Kultūras centram ir jāiesniedz Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļā stratēģijas 

uzraudzības ziņojums par iepriekšējo kalendāro gadu - stratēģijā minēto mērķu un uzdevumu 

izpildes, pieejamā finansējuma sadalījuma, identificēto problēmsituāciju un novērtējumu par 

apmeklētāju skaitu pasākumos, utt.  

http://www.jurmala.lv/
http://www.visitjurmala.lv/
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Lai varētu identificēt apmeklētāju skaitu pasākumos, Kultūras centrs, izstrādājot 

pieteikšanās kārtību objekta izmantošanai, norādīs kārtību par apmeklētāju apmeklējuma 

reģistrēšanu. Papildus, lai varētu identificēt apmeklētāju skaitu Mellužu estrādes kompleksā 

ārpus pasākumu norisēm, tiks uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras ar 

programmatūru, kura saskaita apmeklētājus.  

 

Ņemot vērā sociālekonomiskos ieguvumus, kas ilgtermiņā tiks gūti, ieguldījumi, kas 

nepieciešami šajā stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu īstenošanai nerada būtisku papildus 

finanšu slogu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un Latvijas valstij. 

 

Papildus ir jāņem vērā, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumam, kas stājies spēkā 2020.gada 23.jūnijā un tā izpilde ir plānota pēc 2021.gada 

pašvaldību vēlēšanām -  Rojas un Mērsraga pagasti ir pievienoti Talsu novadam, bet Engures 

pagasts – Tukuma novadam, kas nozīmē, ka plānotās sadarbības aktivitātes, ir jāpārskaņo ar 

jauno novadu domēm. 

 

Pēc projekta termiņa beigām, Mellužu estrādes komplekss, esot unikāls vietējas 

nozīmes arhitektūras piemineklis un pateicoties tās akustikai un tajā īstenotajai 

daudzveidīgajai pasākumu programmai, būs viena no atpazīstamākajām koncertu un 

sarīkojumu norises vietām Latvijā, sniedzot  ilgstošu ietekmi uz Jūrmalas kultūrvides 

sakārtotību, piedāvājuma dažādošanu un  reģionālo sadarbību  kultūras jomā. Jūrmalas pilsēta 

turpinās  īstenot veiksmīgākos  no pasākumiem, vienlaicīgi paplašinot piedāvājuma klāstu. 

 



Pielikums 

Objekta darbības rīcības plāns 
Mērķis – 1.Mellužu estrādes kompleksa - kultūras mantojuma objekta, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana. 

Uzdevums – 1.1. Mellužu estrādes kompleksa pārbūves un restaurācijas darbu veikšana 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

1. 

Mellužu estrādes ēkas 

restaurācija un bāra ēkas 

pārbūve, teritorijas 

labiekārtojums (būvdarbu un 

būvuzraudzības iepirkuma 

dokumentācijas izstrāde, līgumu 

noslēgšana, darbu izpildes 

uzraudzība). 

Veikta Mellužu estrādes 

ēkas restaurācija un bāra 

ēkas pārbūve, teritorijas 

labiekārtojums, maksimāli 

saglabājot tās oriģinālo 

substanci. 

2017.gada jūlijs - 

2019.gada maijs 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes  
Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa 

 

2 221 774,69EUR 

Pašvaldības 

finansējums /  

ERAF 

līdzfinansējums 

(t.sk. 2.pozīcijas 

izmaksas) 

 

Uzdevums – 1.2. Piena paviljona jeb bāra ēkas infrastruktūras pilnveide 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

2. 

Piena paviljona jeb bāra ēkas 

infrastruktūras pilnveide 

(būvprojekta, autoruzraudzības, 

būvdarbu un būvuzraudzības 

iepirkuma dokumentācijas 

izstrāde, līgumu noslēgšana, 

darbu izpildes uzraudzība). 

 

 

 

 

 

Veikta Piena paviljona jeb 

bāra ēkas infrastruktūras 

pilnveide, izbūvēta ēkas 

iekštelpu apdare, tās 

funkcionalitātes 

nodrošināšanai. 

2017.gada jūlijs – 

2019.gada maijs 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa. 

Kopējo objekta 

finansējumu skatīt 

1.punktā. 
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Uzdevums – 1.3. Mellužu estrādes kompleksa apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumu veikšana 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

3. 

Mellužu estrādes kompleksa  

uzturēšanas un apsaimniekošanas 

līgumu noslēgšana (iepirkumu 

dokumentācijas sagatavošana, 

līgumu noslēgšana, darbu 

izpildes uzraudzība). 

Mellužu estrādes 

komplekss ir brīvi 

pieejami apmeklētājiem 

365 dienas gadā (noslēgti 

ilgtermiņa ārpakalpojumu 

līgumi par apsardzes un 

uzkopšanas pakalpojumu 

sniegšanu). 

2019.gada jūnijs -

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Kultūras centrs 

Indikatīvi 

124 520,00EUR / 

Pašvaldības 

finansējums 

 

Mērķis – 2. Jaunu pakalpojumu izveide un to pieejamības nodrošināšana 

Uzdevums – 2.1. Sadarbības starp vietēja un starptautiska mēroga koncertu un pasākumu rīkotājiem, plāna izstrāde un ieviešana, nodrošinot 

Mellužu estrādes kompleksa pieejamību dažādu mākslas un kultūras pasākumu īstenošanai dažādām sabiedrības mērķa grupām 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

4. 

Sadarbības plāna izstrāde un 

ieviešana, vietēja un starptautiska 

mēroga koncertu un pasākumu 

rīkotāju informēšanai, 

uzrunāšanai un piesaistei. 

Izstrādāts sadarbības plāns 

un Mellužu estrādes 

kompleksā īstenoti vietēja 

un starptautiska mēroga 

pasākumi  

2021.gada maijs- 

2021.jūnijs 

Atbildīgais:  

 Kultūras centrs 

 

Līdzatbildīgais: Jūrmalas 

pilsētas domes Kultūras 

nodaļa. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 

 

5. 

Publicitātes pasākumu īstenošana 

vietēja un starptautiska mēroga 

koncertu un pasākumu rīkotāju 

informēšanai par Mellužu 

estrādes kompleksā  

pieejamajiem pakalpojumiem. 

Nodrošināta regulāra 

aktuālās informācijas 

izvietošana pašvaldības 

informācijas kanālos 

(mājas lapā, sociālajos 

kontos, informatīvajos 

izdevumos) par Mellužu 

2019.gada maijs - 

2026.gada 

decembris 

 

Atbildīgais: 

Kultūras centrs 

 

Līdzatbildīgie: 

Jūrmalas pilsētas domes 

Mārketinga un ārējo 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 
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estrādes kompleksā 

pieejamajiem 

pakalpojumiem. 

sakaru pārvaldes 

Sabiedrisko attiecību 

nodaļa, Jūrmalas pilsētas 

domes Kultūras nodaļa. 

 

 

Uzdevums – 2.2. Sadarbības plāna izstrāde un ieviešana starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas vispārizglītojošo, profesionālo un 

interešu izglītības iestāžu speciālistiem, nodrošinot Mellužu estrādes kompleksa pieejamību reģiona izglītības iestāžu audzēkņiem izglītojošu 

pasākumu norisei un profesionālo prasmju pilnveidei 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

6. 

Sadarbības plāna izstrāde un 

ieviešana starp Jūrmalas, 

Engures, Mērsraga un Rojas 

vispārizglītojošo, profesionālo un 

interešu izglītības iestāžu 

speciālistiem.  

Nodrošināta Mellužu 

estrādes kompleksa 

pieejamība un īstenoti 

izglītojoši pasākumi 

reģiona izglītības iestāžu 

audzēkņu profesionālo 

prasmju pilnveidei 

(vismaz 2 – 4 pasākumi 

gadā). 

Plāns 

2021.gada jūnijs- 

septembris  

 

Ieviešana  

2022.gads - 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais: 

Jūrmalas pilsētas domes 

Kultūras nodaļa. 

 

Līdzatbildīgie: 

Jūrmalas pilsētas domes 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas 

vispārizglītojošo, 

profesionālo un interešu 

izglītības iestāžu 

speciālisti, Kultūras 

centrs. 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 
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Uzdevums – 2.3. Sadarbības īstenošana starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas sabiedriskajām organizācijām, nodrošinot Mellužu 

estrādes kompleksa pieejamību sabiedrības virzītas iniciatīvas pasākumu īstenošanai 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

7. 

Mellužu estrādes kompleksa 

noslodzes grafika un kārtības, 

kādā tiek nodrošināta sabiedrības 

virzītas iniciatīvas pasākumu 

īstenošana izstrāde. 

Izstrādāts Mellužu 

estrādes kompleksa 

noslodzes grafiks un 

kārtība, kādā tiek 

nodrošināta sabiedrības 

virzītas iniciatīvas 

pasākumu īstenošana, 

īstenoti sabiedrības 

virzītas iniciatīvas 

pasākumi (vismaz 2 – 4 

pasākumi gadā). 

Plāns 

(2021./2022.gadam) 

2021.gada jūnijs-

jūlijs  

 

Plāns 2023.-

2026.gadam 

2022.gada 

septembris-

novembris. 

Atbildīgie:  

Kultūras centrs un 

Jūrmalas pilsētas domes 

Kultūras nodaļa. 

 

Līdzatbildīgais: 

Var tikt pieaicināti citi 

struktūrvienību pārstāvji. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 

Mērķis – 3. Kultūras pasākumu pamatpiedāvājuma atjaunošana un kvalitātes pilnveide, to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana 

Uzdevums – 3.1. Kultūras centra organizētu gadskārtu, valsts svētku un svinamo dienu pasākumu īstenošana, izvērtējot vietējo iedzīvotāju 

vēlmes un vajadzības 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

8. 

Kultūras centra īstenoto 

tradicionālo pasākumu klāsta 

pilnveide un pieejamības 

apmeklētājiem nodrošināšana. 

Mellužu estrādes 

kompleksā ir gadu tiek 

īstenoti šādi tradicionālie 

pasākumi – 

1. Vasaras Saulgriežu 

svinības un Līgo nakts 

balle;  

2. Jūras svētki (Oda Jūrai 

un Zvejnieksvētku 

2019.gada jūnijs – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais: 

Kultūras centrs. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 
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balle). 

3. Mellužu gadatirgus. 

Uzdevums – 3.2. Kultūras centra organizētu izklaidējoši izglītojošu pasākumu īstenošana ģimenēm ar bērniem, ņemot vērā pastāvošo 

pieprasījumu un sezonālās aktualitātes 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

9. 

Kultūras centra izklaidējoši - 

izglītojošu pasākumu cikla 

ģimenēm ar bērniem - “Bērnu 

vasara Jūrmalā - Mellužu 

estrādē” programmas pilnveide 

un pieejamības apmeklētājiem 

nodrošināšana. 

Mellužu estrādes 

kompleksā ik gadu tiek 

īstenots pasākumu cikls 

ģimenēm ar bērniem - 

“Bērnu vasara Jūrmalā -

Mellužu estrādē” 

(nodrošinot vidēji 13 

pasākumu norisi gadā). 

2019.gada jūnijs – 

2026.gada augusts 

Atbildīgais: 

Kultūras centrs. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 

Mērķis – 4. Jaunu pasākumu izveide un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana, tai skaitā reģiona nemateriālā kultūras 

mantojuma popularizēšana 

Uzdevums – 4.1. Kultūras centra un tā radošo kolektīvu organizētu dažāda žanra pasākumu īstenošana – brīvdabas koncerti, brīvdabas teātra 

izrādes, brīvdabas kino seansi, mākslas izstādes, radošās darbnīcas, deju un mūzikas festivāli, un citi pasākumi 

10. 

Kultūras centra un tā radošo 

kolektīvu organizētu pasākumu 

īstenošana un pieejamības 

apmeklētājiem nodrošināšana. 

Mellužu estrādes 

kompleksā ik gadu tiek 

īstenoti dažādi Jūrmalas 

radošo kolektīvu 

organizēti pasākumi - 

brīvdabas koncerti, 

mākslas izstādes, radošās 

darbnīcas, deju un 

mūzikas festivāli, un citi 

pasākumi 

(vismaz 2 – 3 pasākumi 

gadā). 

2019.gada jūnijs – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais: 

Kultūras centrs. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 
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11. Brīvdabas teātra izrāžu norise. 

Mellužu estrādes 

kompleksā ik gadu tiek 

īstenotas Jūrmalas teātra, 

producentu un izrāžu 

apvienību organizētas 

brīvdabas teātra izrādes 

(vismaz 2 – 3 brīvdabas 

teātra izrādes gadā). 

 

2023.gada jūnijs – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais: 

Kultūras centrs. 

 

Līdzatbildīgie: 

Jūrmalas pilsētas domes 

Kultūras nodaļa un 

Jūrmalas teātris. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 

Uzdevums – 4.2. Jaunu sadarbības projektu īstenošana starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas izglītības un kultūras jomas speciālistiem, 

kopīgi organizējot informējoši izglītojošs pasākums “Līvu ceļš – Līvu mantojums” un citi pasākumi 

12. 

Jaunu tematiski vienotu, 

informējoši - izglītojošu  

pasākumu īstenošana starp 

Jūrmalas, Engures, Mērsraga un 

Rojas izglītības un kultūras 

jomas speciālistiem. 

Mellužu estrādes 

kompleksā, sadarbībā ar 

reģiona izglītības un 

kultūras jomas 

speciālistiem, ik gadu tiek 

īstenoti tematiski vienoti 

pasākums “Līvu ceļš – 

Līvu mantojums” (vismaz 

1 pasākums gadā). 

2021.gada jūlijs– 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais: 

Kultūras nodaļa. 

 

Līdzatbildīgie: 

Kultūras centrs, Jūrmalas 

pilsētas domes Izglītības 

pārvalde, Mārketinga un 

ārējo sakaru pārvalde. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 

Uzdevums – 4.3. Jaunu sadarbības projektu īstenošana vietēja un starptautiska mēroga pasākumu rīkotājiem, īstenojot pasākumus dažādām 

sabiedrības mērķa grupām – atpūtas pasākumi (balles), mūzikas un mākslas festivāli, koncerti, konkursi, teātra izrādes, un citi pasākumi. 

13. 

Jaunradītu pasākumu īstenošana, 

veicinot apmeklētāju piederības 

sajūtas Latvijas Kultūras telpas 

stiprināšanai. 

Mellužu estrādes 

kompleksā indikatīvi no 

2023.gada ik gadu tiek 

īstenoti jaunradīti 

pasākumi - Mellužu 

klasika un Vienas nakts 

notikums (N’AKTS). 

Katrs pasākums no cita 

atšķirīgs un piepildīts ar 

2019.gada jūnijs – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais: 

Kultūras centrs  

 

Līdzatbildīgie: 

Jūrmalas pilsētas domes 

Kultūras nodaļa. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 
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saturu, kas stiprina 

Jūrmalas un Latvijas 

kultūras telpu ar mūsu 

tradicionālajām un 

mūsdienu tendencēm 

atbilstošām vērtībām. 

 

 

14. 

Jaunradītu pasākumu īstenošana, 

veicinot Mellužu estrādes 

kompleksa integrāciju vietējā 

ekonomikas struktūrā. 

Mellužu estrādes 

kompleksā ik gadu tiek 

īstenots pasākums – 

Mellužu gadatirgus. 

2019.gada 

septembris – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais: 

Kultūras centrs  

 

Līdzatbildīgie: 

Jūrmalas pilsētas domes 

Kultūras nodaļa. 

Pašvaldības 

finansējums – 

gadskārtējā 

budžeta līdzekļu 

ietvaros 

Prognozējamās izmaksas kopā, t.sk.: 2 346 294.69EUR 

infrastruktūras izveides izmaksas: 2 221 774,69EUR 

objekta uzturēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas1: 124 520,00EUR 

 

 

                                                           
1 Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, pašvaldības budžets pasākumu nodrošināšanai tiks izskatīts gadskārtējā budžeta 

līdzekļu ietvaros, tāpēc atsevišķi identificēts tiks tikai pa gadiem – pie izpildes. 


