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Ievads 
 

Stratēģija 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 

Ķemeru ūdenstorni – 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 izveidei Ķemeru ūdenstornī, kā arī paredz rīcības plānu objekta 

uzturēšanai ilgtermiņā, neradot būtisku 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.J12 “Dzīves vides un uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana Ķemeros”; 

 “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”, 

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 pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu 

līdz 2022.gada 31.decembrim (turpmāk - Jūrmalas pilsētas attīstības 

programma 2022), 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.196 

“Ķemeru ūdenstorņa 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”, 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 pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-

2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim (turpmāk - 

Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2022), rīcības virziena Nr.5 

“Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras 

attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana” uzdevuma Nr.U5.2. “Aktualizēt 

kūrorta un tikšanās vietas tēlu” pasākumam Nr.P5.2.1. “Ķemeru ūdenstorņa 

atjaunošana (SAM 5.5.1.)”; 
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 Tematiskā plānojuma “Ķemeru attīstības vīzija”, kas apstiprināts ar Jūrmalas 

pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.243 “Par tematiskā plānojuma 

„Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu”, mērķa Nr.2 “Attīstīta infrastruktūra 

un uzņēmējdarbība” uzdevumam Nr.4 “Rekonstruēt ūdenstorni, veidojot 

daudzfunkcionālu izmantošanu”. 

 

Ķemeru ūdenstorņa atjaunošanu jaunu tūrisma un kultūras pakalpojumu izveidei ir 

veikta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas, tādēļ stratēģijas izstrāde un 

2021.gada precizējumi ir veikti, 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 

Ķemeru ūdenstorņa būve, Tukuma ielā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 026 

4910 001) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošs objekts. Īpašuma tiesības 2006.gada 

31.jūlijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000237562. Būvē 

izvietots ūdens rezervuārs un ūdensapgādes inženierkomunikācijas, ko sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” izmanto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanai. 2016.gada 15.augustā starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” noslēgta vienošanās par turpmāko sadarbību būves 

lietošanā, salāgojot tās funkcijas – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana ar 

publiski pieejama tūrisma informācijas ieguves punkta, galeriju un skatu platformu funkcijām. 

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 

“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 11.punktā un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 

12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” noteiktajam, Ķemeru 

ūdenstorņa būve šobrīd ir Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu 

nodaļas pārziņā esošs objekts. Pēc Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu 

pabeigšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā un ekspozīcijas izvietošanas ūdenstornī, uz laika 

periodu līdz 2022.gada 31.decembrim par objekta uzturēšanu (izņemot ūdens rezervuāru un 

ūdensapgādes inženierkomunikācijas) un apsaimniekošanu būs atbildīga Jūrmalas pilsētas 

domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, sadarbībā ar 

Pašvaldības īpašumu nodaļu. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa (turpmāk-Kultūras 

nodaļa) - koordinēs un nodrošinās jaunradīto pakalpojumu un objekta pieejamību sadarbībā ar 

tās padotībā esošo iestādi - Jūrmalas pilsētas muzeju, kā arī Mārketinga un ārējo sakaru 

pārvaldes Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centru (turpmāk – Tūrisma informācijas 

centrs), kopā šīs trīs struktūrvienības veidos ūdenstorņa projekta komandu. Indikatīvi līdz 

2022.gada vidum ir paredzēts izstrādāt Apsaimniekošanas koncepciju pašvaldības 

revitalizētajām teritorijām Ķemeros un pabeidzot īstenošanā esošo Ķemeru attīstības 

projektus, orientējoši uz 2023.gada sākumu, plānots nodrošināt vienotu apsaimniekošanas 

https://www.jurmala.lv/docs/j14/l/j140243.htm
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pieeju jaunizveidotajai un atjaunotai Ķemeru infrastruktūrai, kas atrodas Ķemeru parkā vai 

Ķemeru parka tiešā tuvumā.  

 
 

Objekta vadības modeļa un organizatoriskās struktūras definēšana un 

raksturojums 

Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu veikšanas laikā tā uzturēšanu 

nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa, pārbūves 

un restaurācijas darbu organizēšanu un garantijas laika uzraudzību (piecu gadu periodā) veiks 

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa. 

 

Ūdenstorņa projekta komanda līdz 2022.gada 31.decembrim (indikatīvi) 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē un Latvijā, kā arī Ķemeru teritorijas šī 

brīža attīstību un, lai nodrošinātu Ķemeru ūdenstorņa pieejamību, objekta stratēģijā tiek 

plānots pagaidu risinājums objekta un tajā esošo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. 

Indikatīvi līdz 2022.gada 31.decembrim ūdenstorņa projekta komanda sastāvēs vienīgi no 

Jūrmalas pašvaldības pārstāvjiem, kuru atbildību sadalījums tiks definēts zemāk. Tostarp, 

plānots, ka orientējoši ar 2023.gada sākumu, kad visi būvniecības darbi Ķemeru teritorijas 

revitalizācijai būs pabeigti, Jūrmalas pilsētas dome varēs noslēgt apsaimniekošanas līgumu 

visiem revitalizētajiem un atjaunotajiem objektiem Ķemeru ūdenstorņa apkārtnē, vienlaicīgi 

nodrošinot vienotu un sabalansētu pašvaldības objektu un teritoriju apsaimniekošanu un 

attīstību. Šis priekšlikums ir salāgots ar Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža 

parka labiekārtojums Ķemeros” plānoto būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanu 

2022.gadā, kas radīs iespēju sekmēt Ķemeru ūdenstorņa pieejamības nodrošinājumu un 

kompleksa Ķemeru teritorijas pakalpojumu pieejamību.  

Pēc pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā, 

par objektā jaunradītajiem pakalpojumiem būs atbildīga Kultūras nodaļa, kuras darbu vada 

nodaļas vadītājs un nodaļā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra 

lēmumam Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita  (darba 

vietu) sarakstu apstiprināšanu” 33.pielikumam ir apstiprinātas 5 amata vienības. 

Kultūras nodaļa, lai īstenotu rīcības, kas definētas šajā stratēģijā, cieši sadarbosies ar 

Jūrmalas pilsētas muzeju, kas darbojas tās padotībā un ir pašvaldības budžeta finansēta 

kultūras iestāde (reģistrācijas Nr.90000056408), kas atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 

2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” 7.3.punktā 

noteiktajam, tā funkcija atbilst objektam noteikto darbības virzienu (mērķu) un prioritāro 

uzdevumu īstenošanai - veikt izglītojošu darbu un informēt sabiedrību par Jūrmalas pilsētas 

vēsturi un kultūru, radīt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem interesi, izpratni un lepnumu par 

savu kultūras mantojumu. Muzeja darbu vada muzeja direktors un muzeja funkcijas realizē 

muzeja speciālisti, tehniskā un apkalpojošā personāla darbinieki. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas 

domes 2020.gada 22.decembra lēmuma Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju 

darbinieku skaita  (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 30.pielikumā noteiktajam, Jūrmalas 

pilsētas muzejam ir apstiprinātas 20,75 amata vienības. Ķemeru ūdenstorņa darbības 

nodrošināšanai tiks izmantots esošais Jūrmalas pilsētas muzeja administratīvais resurss, tai 

skaitā saimniecības vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, vēsturnieks, ekspozīciju un 

izstāžu kurators. 

Tūrisma informācijas centrs sadarbosies ar Kultūras nodaļu un Jūrmalas pilsētas 

muzeju, lai nodrošinātu tūrisma ieguves punkta informācijas pilnveidi, kā arī izstrādās 

stratēģijā definētos tūrisma maršrutus.  
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Par objekta īstermiņa apsaimniekošanu būs atbildīga Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu 

pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, sadarbībā ar Pašvaldības īpašumu 

nodaļu. 

Pārraudzības funkciju veiks Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. 

 

Ķemeru ūdenstorņa vadības organizatorisko struktūru skatīt shēmā Nr.1 “Ķemeru ūdenstorņa 

vadības organizatoriskā struktūra”. 

 

Shēma Nr.1 “Ķemeru ūdenstorņa vadības organizatoriskā struktūra” 

(līdz Ķemeru kompleksa apsaimniekotāja izvēles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēsturnieks 
 

Ekspozīciju un 

izstāžu kurators 
 

 

Saimniecības 

vadītājs 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

 

Muzeja direktors 

 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors (pēc nepieciešamības uzdevumi var tikt deleģēti arī 

citām struktūrvienībām) 

 

Kultūras nodaļas vadītājs 
 

 

Īpašumu pārvalde 

Mārketinga un ārējo sakaru 

pārvaldes vadītājs 

Mārketinga nodaļas Tūrisma 

informācijas centra vadītājs 

 

 

Pašvaldības īpašumu 

nodaļa 

 

Pilsētsaimniecības un 

labiekārtošanas nodaļa 
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Nr.2 “Ķemeru ūdenstorņa vadības organizatoriskā struktūra”  

(ar Ķemeru kompleksa apsaimniekotāju) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objekta misija, vīzija, vērtības 

Misija 

Veicināt Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko izaugsmi un sekmēt 

Jūrmalas kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, 

nodrošinot Ķemeru kūrorta unikālā, ar izcilām personībām saistītā 18.-21.gadsimta kultūras 

mantojuma mūsdienīgu interpretāciju un popularizēšanu atjaunotajā Ķemeru ūdenstornī, 

sniedzot daudzveidīgus kultūras tūrisma pakalpojumus. 

 

Vīzija 

Ķemeru ūdenstornis, valsts nozīmes kultūras piemineklis un industriālā mantojuma objekts, 

kas uzcelts 1929.gadā un atjaunots 2020.gadā, ir nozīmīgs Ķemeru kūrorta parka elements un 

Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona kultūras tūrisma objekts, kas piedāvā 

daudzveidīgus pakalpojumus – pastāvīgu tūrisma informācijas ieguvi par reģionu un 

aktualitātēm; inovatīvu un izglītojošu, Ķemeru kūrorta vēsturei veltītu ekspozīciju; tematiskas 

izstādes un divas dažāda augstuma skatu platformas ūdenstorņa apmeklētājiem. 
 

Vērtības 

 Objekta kultūrvēsturiskais mantojums: 

 Ķemeru ūdenstornis ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības 

Nr.5426), celts 1929.gadā, arhitekts Fridrihs Skujiņš (1890-1957). 

 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors 

 

Muzeja direktors 

 

Kultūras nodaļas vadītājs 
 

 

Vēsturnieks 
 

Ekspozīciju un 

izstāžu kurators 
 

 

Saimniecības 

vadītājs 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

Ķemeru revitalizēto teritoriju un 

ēku apsaimniekotājs 

Mārketinga un ārējo sakaru 

pārvaldes vadītājs 

Mārketinga nodaļas Tūrisma 

informācijas centra vadītājs 
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 Ķemeru ūdenstornis ir Latvijas industriālā mantojuma objekts (A.Biedriņš, 

E.Liepiņš. Latvijas industriālā mantojuma ceļvedis. Latvijas industriālā 

mantojuma fonds, Rīga, 2002, objekta Nr.194). Viens no Ķemeru kūrorta 

teritorijā, kas veidojusies kopš 1835.gada un ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības 

piemineklis (aizsardzības Nr.6085), esošajiem vairāk kā 20 arhitektūras 

pieminekļiem, kas kopā veido unikālu kultūras mantojuma objektu kompleksu. 

 Objekta unikālā atrašanās vieta: 

 Jūrmalas, vienīgās Latvijas kūrortpilsētas, rietumu daļa, kas atrodas vien 40 

kilometru attālumā no galvaspilsētas Rīgas, ar ērti pieejamu infrastruktūras tīklu. 

 Ķemeru kūrorta, kam izveides un attīstības pamatā ir dabas vērtību – 

minerālūdens avotu un dūņu – izmantošana ārstniecībā, teritorija, kur dabas 

vērtības kopā ar kultūrvēsturiskām vērtībām veido sinerģisku efektu.  

 Ķemeru nacionālā parka, kas dibināts 1997.gadā un atrodas Dabas aizsardzības 

pārvaldes pārraudzībā, teritorija, kurā pieejami daudzveidīgi dabas un kultūras 

mantojuma apskates objekti, pastaigu un izziņu takas, un velo maršruti ar 

atbilstošu infrastruktūru. 

 Objektā sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte: 

 Tūrisma informācijas ieguves vieta, kas sākot ar 2023.gadu ērti pieejama  250 

dienas gadā un kur iegūstama aktuālā informācija par tūrisma maršrutiem, 

ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumu sniedzējiem, gaidāmajiem pasākumiem 

un norisēm Jūrmalā, Engurē, Mērsragā un Rojā.  

 Izglītojoša, informējoša un izklaidējoša ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi un 

ievērojamām Latvijas personībām, kuras cieši saistītas ar Jūrmalu.  

 Galerija mainīgās ekspozīcijas izvietošanai un dažādu pasākumu organizēšanai, 

kas veidota kā platforma daudzpusīgai komunikācijai ar sabiedrību par sabiedrībai 

aktuālām tēmām, iesaistot esošos un topošos māksliniekus, nevalstisko 

organizāciju pārstāvjus un citus interesentus. 

 Skatu platformas, kas sniedz unikālu iespēju apmeklētājiem vērot un izzināt 

Ķemeru kūrorta parka un tā apkārtnes dabas un kultūras ainavu no 42 metru 

augstuma. Tā ir vienīgā sabiedrībai pieejamā skatu platforma apkārtnē, kā arī 

augstākā skatu platforma reģionā. 

 Profesionāla objekta pārvaldība: 

 Kompetenti speciālisti, bagātīgs informatīvais un ilustratīvais materiāls par Ķemeru 

vēsturi un ievērojamām Jūrmalas personībām – ir garants inovatīvas, saturiski un 

mākslinieciski kvalitatīvas vēstures ekspozīcijas izveidošanai, uzturēšanai un 

papildināšanai. 

 Cieša sadarbība starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras 

speciālistiem, reģionā esošajiem uzņēmējiem un organizācijām, nodrošina aktuālas un 

daudzpusīgas tūrisma informācijas ieguves iespējas Ķemeru ūdenstorņa 

apmeklētājiem. 

 Profesionāli un radoši 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.   
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Objekta darbības virzieni (mērķi), prioritārie uzdevumi 
 

1 Ķemeru ūdenstorņa, kultūras mantojuma objekta, saglabāšana un pieejamības 

nodrošināšana. 

Prioritārie uzdevumi: 

1.1. Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu veikšana. 

1.2. Ķemeru ūdenstorņa būves apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumu veikšana. 

1.3. Tūrisma informācijas ieguves punkta tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana. 

1.4. Pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas zāles tehniskā nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana. 

1.5. Skatu platformu tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana. 
 

2. Jaunu, ar izcilām personībām saistītu un kultūras mantojumā balstītu, kultūras tūrisma 

pakalpojumu izveide un to pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem. 

Prioritārie uzdevumi: 

2.1. Pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi izstrāde un tās pieejamības 

apmeklētājiem nodrošināšana. 

2.2. Mainīgo ekspozīciju - izstāžu politikas izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem 

nodrošināšana. 

2.3. Sadarbības plāna izstrāde starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un 

kultūras jomas speciālistiem par reģionam aktuālās tūrisma informācijas izvietošanu 

Ķemeru ūdenstornī un tās pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana. 

2.4. Skatu platformu informatīvā satura izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem 

nodrošināšana.  
 

3. Reģiona materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma popularizēšana, veicinot 

tūrisma pakalpojumu attīstību. 

Prioritārie uzdevumi: 

2.5. Jaunu dabas un kultūrvēstures tūrisma maršrutu izstrāde sadarbībā ar Jūrmalas, 

Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un uzņēmējdarbības jomas speciālistiem. 

2.6. Sadarbības platformas izstrāde reģiona nemateriālā kultūras mantojuma 

saglabāšanai un popularizēšanai, iesaistot sabiedrību - esošos un topošos 

māksliniekus, valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. 
 

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 darbību tiek plānots uzsākt pēc pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšanas un 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras, tai skaitā ekspozīcijas izbūves, 

orientējoši 2021.gada jūnijā (atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem valstī). 

Objekta pirmajā stāvā tiks izveidots tūrisma informācijas ieguves punkts, kur 

apmeklētājiem tiks nodrošināta: 

 iespēja iegūt informāciju par reģionā (Jūrmalas pilsētā, Engures, Mērsraga un Rojas 

novadā) esošajiem tūrisma objektiem (apskates objektiem, izklaides, ēdināšanas, 

nakšņošanas, gidu un citu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem); 
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 iespēja iegūt informāciju par sabiedriskā transporta kustības maršrutiem; 

 iespēja iegūt informāciju par reģionā (Jūrmalas pilsētā, Engures, Mērsraga un Rojas 

novadā) plānotajiem kultūras, mākslas, sporta un citiem sabiedriskiem pasākumiem; 

 iespēja saņemt tūrisma ceļvežus un ekskursiju maršrutus. 

 

Izveidojot tūrisma informācijas ieguves punktu, tiks nodrošināta objekta integrācija 

vietējas ekonomikas struktūrā, kā arī veicināta Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-

2020.gadam 3.prioritātes “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 3.rīcības virziena “Dabas un 

kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana” 2.mērķa “Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga 

izmantošana” 1.uzdevuma “Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un 

dabas kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu un piedāvājumu attīstība” īstenošana, kā arī 

ņemot vērā, stratēģijas darbības termiņu, tiks veicināta Latvijas Nacionālā attīstības plāna 

2021.-2027.gadam prioritātes “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” rīcības 

virziena “Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs” rīcības virziena mērķa “Kultūras 

un fizisko aktivitāšu pieejamība visiem, paaugstinot Latvijas sabiedrības dzīves kvalitāti” 

rīcības virziena uzdevuma Nr. 369 “Valsts un pašvaldību institūciju, izglītības iestāžu, privātā 

sektora un nevalstisko organizāciju sadarbība koordinētai sporta un kultūras infrastruktūras (t. 

sk. kultūras pieminekļi, sakrālais mantojums) izmantošanai un aktīvā tūrisma attīstība 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, īstenojot starpinstitucionālus un starpsektorālus 

kopprojektus un aktivitātes” sekmēšanu.  

Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada centros ir izveidotas tūrisma 

informācijas ieguves vietas, taču tūristiem, kas dodas izzināt Rīgas jūras līča rietumu 

piekrasti, izmatojot valsts nozīmes autoceļu Rīga – Ventspils (A10), šķērsojot Ķemeru 

administratīvo robežu, šobrīd vienkopus nav pieejama informācija par visiem reģionā 

esošajiem dabas un kultūras tūrisma objektiem, pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem, sporta, 

izklaides un kultūras pasākumiem. Atbilstoši nodibinājuma “Ķemeru nacionālā parka fonds” 

uzkrātajiem datiem, Ķemeru administratīvo robežu 2020.gadā ir šķērsojuši orientējošu 50 000 

tūristu. Tuvākais, Jūrmalas tūrisma informācijas centrs atrodas 20km attālumā no Ķemeriem, 

Engures novada tūrisma informācijas punkts – 40km, Mērsraga novada tūrisma informācijas 

punkts – 60km, Rojas novada tūrisma informācijas centrs – 90km attālumā.  

Ķemeru ūdenstorņa pirmajā stāvā tiks izveidots tūrisma informācijas ieguves punkts, kas 

veicinās tūristu interesi par reģionā pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem un sekmēs reģiona 

uzņēmējdarbības vides attīstību, veicinot nodarbinātību. 

Objekta otrajā stāvā tiks izveidota pastāvīgā muzeja ekspozīcija par Ķemeru kūrorta 

vēsturi (18.-21.gs.), kur apmeklētājiem tiks nodrošināta: 

 iespēja interaktīvā un izklaidējošā veidā iegūt informāciju par Ķemeru kūrortu un tā 

vēsturi; 

 iespēja izzināt Latvijas personības, kuru dzīve un radošā darbība saistīta ar Ķemeriem 

un Jūrmalu. 

Izveidojot informējošu un izglītojošu ekspozīciju par Ķemeru kūrorta vēsturi, tiks 

veicināta nacionālās identitātes stiprināšana, atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2030.gadam, 1.prioritātes “Kultūras telpas attīstība” ilgtermiņa rīcības 

virzienam “Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai stiprināšana”. Ekspozīcijā, izmantojot 

Latvijas personības, tiks veicināta Latvijas kultūras kanona vērtību iedzīvināšana un 

popularizēšana. 

Objekta trešajā stāvā (pirmajā skatu platformā) tiks izvietotas informācijas norādes zīmes 

uz tuvākajā apkārtnē esošiem, nozīmīgiem apskates objektiem: 

 Ķemeru kultūrvēsturisko parku un parkā esošajām mazajām arhitektūras formām; 

 Ķemeru viesnīcas (sanatorijas) ēku; 

 Ķemeru peldiestādes (kūrorta poliklīnikas ēku); 
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 citiem, tuvākajā apkārtnē esošajiem kultūras un dabas mantojuma objektiem. 

Atjaunojot objekta vēsturisko funkciju – skatu tornis, un izvietojot norādes zīmes uz 

apkārtnē esošajiem tūrisma objektiem, tiks nodrošināta objekta sociālekonomiskā potenciāla 

attīstība. 

Objekta ceturtajā stāvā tiks izveidota mainīgās ekspozīcijas zāle jeb mākslas galerija, kas 

paredzēta kā platforma reģionā esošo un topošo mākslinieku, tai skaitā amatiermākslinieku 

daiļrades izpausmei. Šajā zālē apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar reģiona, tai 

skaitā Jūrmalas mākslinieku darbiem.  

Virs objekta jumta, 42m augstumā (otrajā skatu platformā), atjaunojot objekta vēsturisko 

veidolu, tiks izvietots tālskatis, atpūtas soli un norādes uz reģionā esošiem nozīmīgiem 

apskates objektiem, nodrošinot iespēju apmeklētājiem netraucēti vērot apkārtnes panorāmu un 

izzināt reģionā esošo dabas un materiālo kultūras mantojumu. Šī būs augstākā publiski 

pieejamā skatu platforma reģionā. 

Objektā pieejamie jaunradītie pakalpojumi ilgtermiņā veicinās gan vietējo, gan arī ārvalstu 

tūristu skaita pieaugumu, uzņēmējdarbības vides un nodarbinātības vides attīstību, kā arī līdz 

ar Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu veikšanu, tiks veicināta Ķemeru 

degradētās teritorijas revitalizācija, kas sekmēs deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugumu. 
 

Objekta telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums/prognoze 

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

pieejamo pakalpojumu raksturojums pēc objekta pārbūves un restaurācijas darbu veikšanas 

norādīts tabulā Nr.1. “Ķemeru ūdenstorņa plānotais noslogojums, apmeklējumu un 

apmeklētāju skaita prognoze no 2021.gada līdz 2026.gadam”. 

 

Tabula Nr.1. “Ķemeru ūdenstorņa plānotais noslogojums, apmeklējumu un apmeklētāju 

skaita prognoze no 2021.gada līdz 2026.gadam” 

 

Pakalpojums 

 

Apmeklējumu skaita prognoze 

 
2021.gads 

Pilot gads 

(jūnijs- 

septembris 

2022.gads 

(marts-

decembris) 

2023.gads 

(janvāris-

decembris) 

2024.gads 

(janvāris-

decembris) 

2025.gads 

(janvāris-

decembris) 

2026.gads 

(janvāris-

decembri) 

2021.gads-

2026.gads 

KOPĀ: 

Tūrisma 

informācijas 

ieguves 

punkts 

500 6 000 7 850 7 900 8 000 8 100 36 300 

Ekspozīcija 

par Ķemeru 

kūrorta vēsturi 

un mainīgā 

ekspozīcija 

(mākslas 

galerija) 

450 2 800 6 500 6 600 6 700 6 800 30 600 

Apkārtnes 

panorāma 

(skatu 

platformas) 

50 500 6 000 6 100 6 200 6 300 25 150 

Kopā tornī 

ieiet: 
500 6 000 7 850 7 900 8 000 8 100 36 300 
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Pasākums 

 

Pasākumu / apmeklētāju skaita prognoze 
2021.gads 

(jūnijs-

septembris

) 

2022.gads 

(marts-

decembris) 

2023.gads 

(janvāris-

decembris) 

2024.gads 

(janvāris-

decembris) 

2025.gads 

(janvāris-

decembris) 

2026.gads 

(janvāris-

decembri) 

2021.gads-

2026.gads 

KOPĀ: 

Mainīgo 

izstāžu 

atklāšanas 

pasākumi  

0/0 1/20 2/60 2/60 3/90 4/120 12/350 

Sabiedrības 

virzīti un 

pašvaldības 

līdzfinansēti 

iniciatīvas 

pasākumi 

kultūras un 

mākslas jomā 

0/0 1/30 2/60 3/60 4/80 4/80 14/310 

Pašvaldības 

organizēti 

pasākumi 

kultūras un 

mākslas jomā 

0/0 1/30 2/60 2/60 3/90 4/120 12/360 

Kopā: 0/0 3/80 6/180 7/180 10/260 12/320 38/1020 
Apmeklējums 

kopā 
500 6 080 8 030 8 080 8 260 8 420 39 370 

 

Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus un to tiešo ietekmi uz tūrisma un kultūras jomām 

valstī un Jūrmalas pilsētā, kā arī ņemot vērā Ķemeros notiekošos būvdarbus parkā un plānotos 

būvdarbus Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra teritorijā, šobrīd 2021.gads tiek definēts, 

kā pilotprojekta gads, kurā tiks vērtēta ūdenstorņa pieejamība, noslodze un drošība. Arī 

2022.gadā objekta apmeklējumu skaits tiek plānots piesardzīgi, ņemot vērā 2019./2020.gada 

statistiku un iespējamo Covid-19 ietekmi. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 

2020.gada trešajā ceturksnī Latvijā un arī Jūrmalā Covid-19 pandēmijas ietekmē kopējais 

tūristu skaits ir samazinājies, tomēr pandēmija ir veicinājusi ceļošanu pa Latviju un 

kūrortpilsētā pieaudzis vietējo tūristu skaits – 35,4% no visiem Jūrmalas viesiem bija vietējie 

tūristi, salīdzinoši 2019.gadā tie bija 16,9% no kopējā tūristu skaita. 

Savukārt, atbilstoši nodibinājuma “Ķemeru nacionālā parka fonds” uzkrātajiem datiem, 

2020.gadā fonda administrēto Ķemeru nacionālā parka informācijas centru “Meža māja”, kas 

atrodas Ķemeros, laika posmā no 13.maija līdz 13.oktobrim ir apmeklējuši 1482 cilvēki, 

tostarp Lielo tīreļa laipu 88 341 cilvēki, bet Slokas ezera taku (maijs – decembris) 8001 

cilvēki. Ņemot vērā pirms Covid-19 datus un esošās cilvēku plūsmas Ķemeru apkārtnē, tajā 

skaitā to, ka 2021.gadā tiks pabeigta Ķemeru parka kultūrvēsturiskā parka pārbūve un 

restaurāciju un pie iespējas telpās laist iekšā apmeklētājus, 2023.gadā ir paredzēts sasniegt 

objekta apmeklējuma skaita pieaugumu 8 000 apmeklējumu, balstoties, galvenokārt, uz 

vietējo tūristu un uz Baltijas valstu tūristu apmeklēju. 

Objektā, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tiek plānots organizēt vēsturiski 

izglītojošus, radoši izzinošus, tematiskus pasākumus, kas vērsti, galvenokārt, uz vietējo 

iedzīvotāju un tūristu, īpaši skolēnu, jauniešu un ģimeņu ar bērniem informēšanu un iesaisti 

kultūras dzīves sekmēšanā.  

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību kultūras procesu pilnveidošanā, kultūras mantojuma 

saglabāšanā un attīstībā, sadarbībā ar reģionā esošo izglītības iestāžu audzēkņiem, 
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māksliniekiem un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, objekta mainīgās ekspozīcijas zālē – 

izstādes mākslas galerijā tiek plānots organizēt amatiermākslas, profesionālās un sabiedrības 

kopienu īstenotas izstādes un pasākumus. 
 

 

Publicitāte 
 

Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi attiecībā uz objekta darbību tiks 

īstenoti Jūrmalas pilsētas muzeja 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 Jūrmalas pilsētas muzeja 

ekspozīciju un izstāžu kurators sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu un/vai Kultūras 

nodaļa. Informācijas publicēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas muzeja sabiedrisko attiecību 

speciālists un Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko 

attiecību nodaļas speciālisti. 

 
 

Objekta darbības ilgtspēja 
 

Objekta darbības ilgtspēju - šajā stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu īstenošanu, kā arī 

objekta apsaimniekošanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas dome. Kultūras nodaļa koordinēs 

stratēģijas izpildi kopā ar ūdenstorņa projekta komandu (Jūrmalas pilsētas muzejs un Tūrisma 

informācijas centrs), par objekta apsaimniekošanu būs atbildīga Īpašumu pārvaldes 

Pašvaldības īpašumu nodaļa un  Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, nepieciešamo 

finansējumu piešķirs – Jūrmalas pilsētas pašvaldība. Attīstot jaunizveidotos pakalpojumus 

Ķemeros tiks izskatīta iespēja piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus un tūrisma/kultūras nozares 

praktikantus. 

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

virkne pilsētas kultūrvidei nozīmīgu faktoru, kā arī esošā epidemioloģiskā situācija valstī, 

izvērtējot to visu, objektam tika sastādīts indikatīvais pasākumu plāns līdz 2026.gadam, kura  

pasākumu piedāvājums ir pieejams visām sociālajām grupām kvalitatīvu pakalpojumu  
(tūrisma informācijas ieguves punkts; ekspozīcija par Ķemeru vēsturi un izstādes mākslas 

galerijā; apkārtnes panorāma ar norādēm uz tuvākajā apkārtnē esošajiem dabas un kultūras 

mantojuma objektiem atjaunotajās skatu platformās trešajā stāvā un uz ēkas jumta) 

saņemšanai.  

Lai veiktu “Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.-2026.gadam” 

ieviešanas uzraudzību, stratēģijas darbības laikā, ik gadu līdz 15.janvārim Kultūras nodaļai 

Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļā ir jāiesniedz stratēģijas uzraudzības 

ziņojums par iepriekšējo kalendāro gadu - stratēģijā minēto mērķu un uzdevumu izpildes, 

pieejamā finansējuma sadalījuma, identificēto problēmsituāciju un novērtējumu/statistiku par  

apmeklētāju skaitu objektā.  

Lai varētu identificēt apmeklētāju skaitu Ķemeru ūdenstornī, tiks uzstādīta 

videonovērošanas kamera 1.stāvā ar programmatūru, kura saskaita apmeklētājus. Papildus 

datus iespējams identificēt, ņemot vērā apmeklējuma reģistrācijas sistēmas iespējas – norādot 

plānoto apmeklētāju skaitu. 

http://www.jurmala.lv/
http://www.visitjurmala.lv/
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Lai nodrošinātu Ķemeru teritorijas  un tajā esošā kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas 

kapitāla infrastruktūras, jaunizveidotās un atjaunotās infrastruktūras vienotu apsaimniekošanu 

un ilgtspējas nodrošināšanu, līdz 2022.gada vidum ir plānots izstrādāt  Apsaimniekošanas 

koncepciju pašvaldības teritorijām Ķemeros.  

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. 

 



Pielikums 

Objekta darbības rīcības plāns 
 

Mērķis – 1.Ķemeru ūdenstorņa, kultūras mantojuma objekta, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana. 

Uzdevums – 1.1. Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu veikšana. 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

1. 

Ķemeru ūdenstorņa pārbūves 

un restaurācijas būvprojekta 

izstrāde, maksimāli saglabājot 

objekta arhitektonisko veidolu, 

fasāžu kompozīciju un apdari 

(tehniskā apsekošana, 

būvprojekta izstrādes un 

autoruzraudzības iepirkuma 

dokumentācijas izstrāde, 

līguma noslēgšana, darbu 

izpildes uzraudzība, 

būvprojekta ekspertīze). 

 

Izstrādāts Ķemeru 

ūdenstorņa pārbūves un 

restaurācijas būvprojekts. 

2017.gada janvāris - 

2017.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa  

56 869,08 EUR /  

Pašvaldības 

finansējums /  

ERAF 

līdzfinansējums 

2. 

 

Ķemeru ūdenstorņa pārbūves 

un restaurācijas būvdarbu 

veikšana (būvdarbu un 

būvuzraudzības iepirkuma 

dokumentācijas izstrāde, 

līgumu noslēgšana, darbu 

izpildes uzraudzība, elektrības 

pieslēguma izbūve). 

 

Pārbūvēts, restaurēts un 

ekspluatācijā nodots 

Ķemeru ūdenstornis, 

maksimāli saglabājot tā 

oriģinālo substanci. 

2019.gada jūlijs - 

2020.gada 

septembris 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa  

894 759,45 EUR /  

Pašvaldības 

finansējums /  

ERAF 

līdzfinansējums 
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Uzdevums – 1.2. Ķemeru ūdenstorņa būves apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumu ieviešana. 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

3. 

Ķemeru ūdenstorņa jaunradīto 

pakalpojumu (t.sk. skatu 

platformu, tūrisma 

informācijas ieguves punkta 

pieejamības nodrošināšanu un 

izstāžu ekspozīcijas un 

piedāvājuma satura 

uzraudzības) nodošana 

Kultūras nodaļai 

Ķemeru ūdenstornis un 

tajā sniegtie pakalpojumi ir 

pieejami apmeklētājiem 

250 dienas gadā (2021.-

2022.gadā ne mazāk kā 

100 dienas gadā). 

2021.gada jūnijs -

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Kultūras nodaļa 

 

Līdzatbildīgie:  

Jūrmalas pilsētas 

muzejs, Tūrisma 

informācijas centrs, 

Jūrmalas pilsētas domes 

Īpašumu pārvaldes 

Pašvaldības īpašumu 

nodaļa. 

Ekspozīcijas satura 

un dizaina projekta 

izstrāde un tā 

realizācija 

(kopsumma  

133 518,66 EUR 

Pašvaldības 

finansējums /  

ERAF 

līdzfinansējums) 

4. 
Noteikumi par Ķemeru 

ūdenstorņa darbību. 

Izstrādāti noteikumi kā tiks 

virzīta apmeklētāju 

plūsma, kur un kādas 

brīdinājuma zīmes ir 

jāuzstāda, kā notiks 

apmeklētāju uzskaite, u.c. 

jautājumi. 

2021.gada jūnijs-

septembris 

Atbildīgais:  

Kultūras nodaļa. 

 

Līdzatbildīgie:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Administratīvi juridiskās 

pārvaldes Saimniecības 

nodaļas darba drošības 

inženieris, Jūrmalas 

pilsētas muzejs, Tūrisma 

informācijas centrs, 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa, Pilsētplānošanas 

nodaļa, Informācijas un 

Finanšu ieguldījumi 

tiks definēti, ņemot 

vērā nepieciešamību. 

Indikatīvi paredzēt 

3000,00 EUR no 

pašvaldības budžeta 

brīdinājuma zīmju 

izgatavošanai un 

uzstādīšanai objektā. 
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komunikāciju 

tehnoloģijas pārvaldes 

Tehniskā nodrošinājuma 

nodaļa. 

5. 
Ķemeru ūdenstorņa ēkas 

apsaimniekošana  

(Nodrošināta ēkas un tās 

pieguļošās teritorijas 

apsaimniekšana (t.sk. 

apsardze, apdrošināšana, 

komunālie pakalpojumi un 

uzkopšanas pakalpojumu 

sniegšana). 

2021.gada jūnijs – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Īpašumu pārvalde 

 

Līdzatbildīgie: Jūrmalas 

pilsētas domes Īpašumu 

pārvaldes Pašvaldības 

īpašumu nodaļa, 

Pilsētsaimniecības un 

labiekārtošanas nodaļa, 

Administratīvi juridiskās 

pārvaldes Saimniecības 

nodaļa, Attīstības 

pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļa, 

Tūrisma un 

uzņēmējdarbības 

attīstības nodaļa. 

Indikatīvi  

124 520,00EUR / 

Pašvaldības 

finansējums 

(2017.gada 

apstiprinātās 

prognozes),  

 

Elektrība – 87 000,00 

EUR, apsardze līdz 

2022.gada 

31.decembrim – 

1310,00 EUR, kā arī 

apdrošināšana un 

uzkopšana. 

5.1.  

Jūrmalas pašvaldības Ķemeru 

revitalizēto teritoriju vienota 

apsaimniekošanas koncepcijas 

izstrāde. 

Izstrādāts Ķemeru 

revitalizēto teritoriju 

vienotais 

apsaimniekošanas 

plāns/koncepcija. 

2021.gada 

decembris – 

2022.gada jūnijs 

(termiņi tiks 

precizēti atbilstoši 

faktiskajiem 

būvdarbu plāniem 

Ķemeros.  

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Tūrisma un 

uzņēmējdarbības 

attīstības nodaļa. 

 

Līdzatbildīgie: Jūrmalas 

pilsētas domes Īpašumu 

pārvaldes Pašvaldības 

Bez finanšu 

ieguldījumiem  
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īpašumu nodaļa, 

Pilsētsaimniecības un 

labiekārtošanas nodaļa 

Attīstības pārvaldes 

Stratēģiskās plānošanas 

nodaļa, Kultūras nodaļa. 

5.1.1.  

Ķemeru ūdenstorņa ēkas 

apsaimniekošana, kuru 

nodrošina Jūrmalas pilsētas 

dome 

Noslēgti terminēti 

ārpakalpojumu  līgumi par 

apsardzes, apdrošināšanas 

un uzkopšanas 

pakalpojumu sniegšanu. 

2021.gada jūnijs – 

2022.gada 

31.decembris 

(indikatīvi) 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Īpašumu pārvaldes 

Pašvaldības īpašumu 

nodaļa un 

Pilsētsaimniecības un 

labiekārtošanas nodaļa 

 

Līdzatbildīgais:  

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas pilsētas 

muzejs, un Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“Jūrmalas ūdens”. 

Tiks precizēts 

atbilstoši 

nepieciešamībai un 

paredzēts pašvaldības 

budžetā. 

5.1.2. 

Ķemeru ūdenstorņa ēkas 

apsaimniekošana, kuru 

nodrošina vienots 

apsaimniekotājs 

revitalizētajām pašvaldības 

teritorijām Ķemeros. 

Noslēgts līgums par 

kompleksu pašvaldības 

attīstīto objektu 

apsaimniekošanu Ķemeros 

( t.sk. Ķemeru ūdenstorņa 

apsardzes un uzkopšanas 

pakalpojumu sniegšanu – 

iekštelpās un ārtelpā) 

2023.gada janvāris 

(indikatīvi) - 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Īpašumu pārvaldes 

Pašvaldības īpašumu 

nodaļa noslēdz 

apsaimniekošanas 

līgumu. 

- Apsaimniekotājs visam 

Ķemeru kompleksam  

 

Tiks precizēts 

atbilstoši 

nepieciešamībai un 

paredzēts pašvaldības 

budžetā. 
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Uzdevums – 1.3. Tūrisma informācijas ieguves punkta tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

6. 

Tūrisma informācijas ieguves 

punktam nepieciešamās 

materiāltehniskās bāzes 

(iekārtu un mēbeļu) iegāde un 

uzstādīšana, kas tika veikta 

Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās 

ekspozīcijas satura un dizaina 

projekta izstrādes līguma 

ietvaros.   

Iegādāts un uzstādīts 

tehniskais nodrošinājums 

tūrisma informācijas 

punkta izveidei, t.sk. 

elektroniskā planšete. 

2020.gada 

septembris  - 

2021.gada aprīlis 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa. 

 

Līdzatbildīgie:   

Tūrisma informācijas 

centrs. 

410,79 EUR /  

Pašvaldības 

finansējums /  

ERAF 

līdzfinansējums  

7. 

Tūrisma informācijas materiālu 

apkopošana un izvietošana 

tūrisma informācijas ieguves 

punktā sadarbībā ar Jūrmalas, 

Engures, Mērsraga un Rojas 

tūrisma un kultūras jomas 

speciālistiem. 

Izveidots tūrisma 

informācijas ieguves 

punkts, kurā galvenokārt, 

elektroniski izvietota 

aktuālā informācija par 

tūrisma iespējām un 

kultūras pasākumiem 

reģionā, kas 2021.-

2022.gadā ir daļēji 

pieejama apmeklētājiem 

(ne mazāk kā 100 dienas 

gadā), bet sākot ar 

2023.gadu pieejama 

apmeklētājiem 250 dienas 

gadā. 

2021.gada jūnijs  

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Tūrisma informācijas 

centrs. 

Līdzatbildīgie:  

Kultūras nodaļa un 

Jūrmalas pilsētas 

muzejs. 

Tūrisma informācijas 

ieguves punkta 

izveide - 596,44 EUR 

Pašvaldības 

finansējums /  

ERAF 

līdzfinansējums 

 

 

Dati tiks izvietoti 

elektroniski – 

brošūras tiks 

iepirktas vienotā 

pašvaldības 

iepirkumā.  /  
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Uzdevums – 1.4. Pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas zāles tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

8. 

Pastāvīgās un mainīgās 

ekspozīcijas zālei 

nepieciešamā tehniskā 

nodrošinājuma, tai skaitā 

eksponātu un ekspozīcijas 

elementu izgatavošana, iegāde 

un uzstādīšana (iepirkuma 

dokumentācijas sagatavošana, 

līgumu noslēgšana, darbu 

izpildes uzraudzība). 

Izveidotas divas 

ekspozīciju telpas un 

pastāvīgā ekspozīcija par 

Ķemeru kūrorta vēsturi. 

2020.gada 

septembris- 

2021.gada aprīlis 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa.  

 

Līdzatbildīgie:  

Kultūras nodaļa un 

Jūrmalas pilsētas 

muzejs. 

101 797,31 EUR /  

Pašvaldības 

finansējums /  

ERAF 

līdzfinansējums  

Uzdevums – 1.5. Skatu platformu tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

9. 

Skatu platformām 

nepieciešamā materiāltehniskā 

nodrošinājuma (tālrāža, norāžu 

zīmju, labiekārtojuma 

elementu) apzināšana, iegāde 

un uzstādīšana, kas tiks veikta 

Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās 

ekspozīcijas satura un dizaina 

projekta izstrādes līguma 

ietvaros. (t.sk. darbu izpildes 

uzraudzība). 

 

Izvietots soliņš un tālskati, 

kā arī norādes  uz apkārtnē 

esošajiem apskates un 

izziņas objektiem. 

2020.gada 

septembris - 

2021.gada aprīlis 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa.  

 

Līdzatbildīgie:  

Kultūras nodaļa un 

Jūrmalas pilsētas 

muzejs. 

 

598,33 EUR /  

Pašvaldības 

finansējums /  

ERAF 

līdzfinansējums  
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Mērķis – 2.Jaunu, ar izcilām personībām saistītu un kultūras mantojumā balstītu, kultūras tūrisma pakalpojumu izveide un to pieejamības 

nodrošināšana apmeklētājiem  

Uzdevums – 2.1. Pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi izstrāde un tās pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana. 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

10. 

Ķemeru kūrorta vēstures (18.-

21.gs.) izpēte. Īpašu uzmanību 

pievēršot izcilām personībām, 

kuru dzīve un radošā darbība 

saistīta ar Ķemeriem, Jūrmalu, 

kas tika veikts Ķemeru 

ūdenstorņa pastāvīgās 

ekspozīcijas satura un dizaina 

projekta izstrādes līguma 

ietvaros. 

Izstrādāts pastāvīgās 

ekspozīcijas izveidei 

nepieciešamais izpētes 

materiāls.  

2020.gada februāris 

- 2020.gada marts 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa.  

 

Līdzatbildīgie:  

Kultūras nodaļa un 

Jūrmalas pilsētas muzejs 

(muzeja vēsturnieks). 

 

Atsevišķi netiek 

identificēts. 

11. 

Pamatojoties uz pētniecības 

darba rezultātu (izstrādāto 

izpētes materiālu), veikt 

pastāvīgās ekspozīcijas 

galvenās idejas, problēmu un 

satura teorētiskā pamatojuma - 

zinātniskās koncepcijas 

izstrāde kas tika veikts Ķemeru 

ūdenstorņa pastāvīgās 

ekspozīcijas satura un dizaina 

projekta izstrādes līguma 

ietvaros. 

 

Izstrādāts pastāvīgās 

ekspozīcijas par Ķemeru 

kūrorta vēsturi (19.-

21.g.s.) zinātniskā 

koncepcija. 

2020.gada marts – 

2020.gada aprīlis  

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa. 

 

Līdzatbildīgie:  

Kultūras nodaļa un 

Jūrmalas pilsētas muzejs 

(muzeja vēsturnieks). 

Atsevišķi netiek 

identificēts. 



22 

 

12. 

Pamatojoties uz pastāvīgās 

ekspozīcijas zinātnisko 

koncepciju, veikt ekspozīcijas 

mākslinieciskās koncepcijas un 

dizaina projekta izstrādi, kas 

tika veikts Ķemeru ūdenstorņa 

pastāvīgās ekspozīcijas satura 

un dizaina projekta izstrādes 

līguma ietvaros.  

Izstrādāta pastāvīgās 

ekspozīcijas par Ķemeru 

kūrorta vēsturi 

mākslinieciskā koncepcija 

un dizaina projekts iekš 

kopējā Ķemeru ūdenstorņa 

ekspozīcijas satura un 

dizaina 

2020.gada aprīlis– 

2020.gada maijs 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa.  

 

Līdzatbildīgie:  

Kultūras nodaļa un 

Jūrmalas pilsētas 

muzejs. 

 Atsevišķi netiek 

identificēts. 

 

13. 

Pamatojoties uz izstrādāto 

pastāvīgās ekspozīcijas 

koncepciju un dizaina projektu 

veikt eksponātu un 

ekspozīcijas elementu 

anotācijas un tekstu 

sagatavošanu un tulkošanu 

vismaz 2 svešvalodās, kas tika 

veikts Ķemeru ūdenstorņa 

pastāvīgās ekspozīcijas satura 

un dizaina projekta izstrādes 

līguma ietvaros. 

Izgatavots pastāvīgās 

ekspozīcijas par Ķemeru 

kūrorta vēsturi satura 

materiāls, kas vērsts uz  

apmeklētāju informēšanu 

un izglītošanu, reģionālās 

identitātes stiprināšanu. 

2020.gada maijs – 

2020.gada jūnijs 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa. 

Atsevišķi netiek 

identificēts.   

14. 

Pastāvīgās ekspozīcijas par 

Ķemeru kūrorta vēsturi 

pārvaldība, regulāra eksponātu 

uzraudzība un pārbaude, 

tehnisko apkopju veikšana. 

No 2021.gada līdz 

2022.gada 31.decembrim 

nodrošināta daļēja 

ekspozīcijas pieejamība, 

ne mazāk kā 100 dienas 

gadā, ja to pieļauj 

epidemioloģiskā situācija 

valstī. Indikatīvi no 

2021.gada jūnijs – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Kultūras nodaļa 

 

Līdzatbildīgie:   

Jūrmalas pilsētas muzejs 

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

Pašvaldības 

finansējums tiks 

noteikts, ja tāds būs 

nepieciešams. 
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2023.gada 2.janvāra – 

nodrošināta ekspozīcijas 

pieejamība apmeklētajiem 

250  dienas gadā. 

investīciju projektu 

nodaļa (garantijas 

periodā - 36 mēneši), 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju pārvalde. 

Uzdevums – 2.2. Mainīgo ekspozīciju - izstāžu politikas izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana. 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

15. 

Mainīgo ekspozīciju – izstāžu 

un pasākumu politikas (plāna) 

izstrāde, iekļaujot rīcības un 

sadarbības modeli starp 

dažādām sabiedrības grupām 

(māksliniekiem, izglītības 

iestāžu audzēkņiem, vietējām 

kopienām) un ieviešana, tai 

skaitā zāles pārvaldība, 

eksponātu uzraudzība. 

Izstrādāts un ieviests 

mainīgo ekspozīciju – 

izstāžu pasākumu plāns, 

kur 2021.-2022.gadā 

paredzēts minimālais 

pasākumu plāns, bet  sākot 

ar 2023.gadu paredzot  līdz 

6 izstāžu norisi gadā, tai 

skaitā 2 amatiermākslas 

izstādes, 1 profesionālās 

mākslas izstādi, 3 

sabiedrības kopienu 

īstenotas izstādes (kopā 

vismaz 33 izstādes). 

Nodrošināta regulāra zāles 

noslodze, dažādu 

ekspozīciju, izstāžu un 

pasākumu pieejamība   

apmeklētajiem 250 dienas 

gadā (no 2023.gada). 

 

2021.gada jūnijs – 

augusts (plāna 

izstrāde). Ieviešana 

līdz  

2026.gada 

decembrim 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas 

muzejs. 

 

Līdzatbildīgais:  

Kultūras nodaļa, 

Kultūras centrs. 

Pašvaldības 

finansējums tiks 

precizēts atbilstoši 

plānotajam 

pasākumam 
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16. 

Publicitātes pasākumu 

īstenošana sabiedrības 

informēšanai par Ķemeru 

ūdenstornī pieejamajiem 

pakalpojumiem (apskatāmo 

mainīgo ekspozīciju un 

pasākumiem). 

Nodrošināta regulāra 

aktuālās informācijas 

izvietošana pašvaldības 

informācijas kanālos 

(mājas lapā, sociālajos 

kontos, informatīvajos 

izdevumos) par Ķemeru 

ūdenstornī pieejamajiem 

pakalpojumiem 

(ekspozīcijām un 

pasākumiem) un reģionā 

plānotajiem kultūras 

pasākumiem. 

2021.gada jūnijs  – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Kultūras nodaļa 

 

Līdzatbildīgie:  

Jūrmalas pilsētas muzejs 

(Sabiedrisko attiecību 

speciālists), 

Jūrmalas pilsētas domes 

Mārketinga un ārējo 

sakaru pārvaldes 

Sabiedrisko attiecību 

nodaļa. 

Finansējums tiks 

paredzēts Mārketinga 

un ārējo sakaru 

pārvaldes 

Sabiedrisko attiecību 

nodaļas budžeta 

ietvaros. 

Uzdevums – 2.3. Sadarbības plāna izstrāde un sadarbības īstenošana starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras jomas 

speciālistiem par reģionam aktuālās tūrisma un kultūras pasākumu norišu informācijas izvietošanu Ķemeru ūdenstornī, tās pieejamības 

apmeklētājiem nodrošināšana 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

17. 

Informācijas aprites sadarbības 

plāna izstrāde starp Jūrmalas, 

Engures, Mērsraga un Rojas 

(sākot ar 2021.gada 3.ceturksni 

– Tukuma novads un Talsu 

novads) tūrisma un kultūras 

jomas speciālistiem, paredzot 

kārtību, kāda tiek nodrošināta 

regulāra aktuālās tūrisma un 

kultūras pasākumu norišu 

informācijas materiālu 

izvietošana Ķemeru ūdenstorņa 

Izstrādāts sadarbības plāns 

reģionam aktuālu  tūrisma 

un kultūras pasākumu 

norišu informācijas 

materiālu regulārai 

izvietošanai Ķemeru 

ūdenstorņa tūrisma 

informācijas ieguves 

punktā un pašvaldību 

informācijas kanālos. 

2021.gada jūnijs – 

septembris  

Atbildīgais:  

Attīstības pārvaldes 

Tūrisma un 

uzņēmējdarbības 

attīstības nodaļa  

 

Līdzatbildīgie:  

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas pilsētas muzejs 

(Sabiedrisko attiecību 

speciālists), Tūrisma 

informācijas centrs.   

Bez finansējuma. 
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tūrisma informācijas ieguves 

punktā.  

Uzdevums – 2.4. Skatu platformu informatīvā satura izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

18. 

Skatu platformu informatīvā 

satura un dizaina koncepcijas 

izstrāde, ņemot vērā pastāvīgās 

ekspozīcijas tematiku un 

tematiski vienotu ekskursiju 

maršrutos iekļaujamos 

objektus, kas tika veikts 

Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās 

ekspozīcijas satura un dizaina 

projekta izstrādes līguma 

ietvaros. 

Izgatavota skatu platformu 

informatīvā satura un 

dizaina koncepcija, kas 

pamato nepieciešamo 

skatu platformu 

labiekārtojuma elementu 

iegādi. 

2020.gada aprīlis – 

2020.gada maijs. 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas domes 
Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa.   

Atsevišķi netiek 

identificēts -

pašvaldības 

finansējums un 

ERAF 

līdzfinansējums. 

19. 

Skatu platformu pārvaldība, 

regulāra labiekārtojuma 

elementu uzraudzība un 

pārbaude, tehnisko apkopju 

veikšana. 

2021.-2022.gadā 

nodrošināta ierobežota 

skatu platformu 

pieejamība. 

 No 2023.gada 

apmeklētajiem tiks 

nodrošināta pieejamība 

250 dienas gadā. 

2021.gada jūnijs – 

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Jūrmalas pilsētas muzejs 

(saimniecības vadītājs). 

 

Līdzatbildīgie:  

Jūrmalas pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa (garantijas laikā 

36 mēneši), Kultūras 

nodaļa. 

Indikatīvi  

4 538,00EUR /  

Pašvaldības 

finansējums 
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Mērķis – 3.Reģiona materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma popularizēšana, veicinot tūrisma pakalpojumu attīstību 

Uzdevums – 3.1. Jaunu dabas un kultūrvēstures tūrisma maršrutu izstrāde sadarbībā ar Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un 

uzņēmējdarbības jomas speciālistiem 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

20. 

Kopīgu, tematiski vienotu 

tūrisma/ekskursiju maršrutu 

izstrāde, iekļaujot Jūrmalas, 

Engures, Mērsraga un Rojas 

tūrisma, dabas un kultūras 

apskates objektus.  

Izstrādāti vismaz 2 

tematiski vienoti 

tūrisma/ekskursiju 

maršruti, tai skaitā 

ekskursijas maršruts “Līvu 

ceļš”, dabas un materiālā 

kultūras mantojuma 

objektu maršruts, kas 

pieejami Ķemeru 

ūdenstorņa apmeklētājiem. 

 

2021.gada jūnijs – 

2021.gada augusts. 

Atbildīgais:  

Tūrisma informācijas 

centrs 

Līdzatbildīgie: 

 Kultūras nodaļa,  

Jūrmalas pilsētas 

muzeju. 

Nav paredzēts 

finansējums. 

21. 

Jaunu ekskursiju/tūrisma 

maršrutu izstrāde, atbilstoši 

pastāvīgās ekspozīcijas 

tematikai. 

Stratēģijas īstenošanas 

laikā, izstrādāti vismaz 4 

jauni tūrisma/ekskursiju 

maršruti (“Kāzu 

ekskursija”, “Ievērojamas 

personības Ķemeros”, 

“Jūrmala – Raiņa un 

Aspazijas pilsēta”, 

“Mākslinieki Ķemeros”, 

u.c.), kas pieejami Ķemeru 

ūdenstorņa apmeklētājiem. 

2021.gada jūnijs – 

2024.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Tūrisma informācijas 

centrs. 

 

Līdzatbildīgie:  

Kultūras nodaļa un 

Jūrmalas pilsētas 

muzejs. 

Nav paredzēts 

atsevišķs 

finansējums. 
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.Uzdevums – 3.2. Sadarbības platformas izstrāde reģiona nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai iesaistot sabiedrību - 

esošos un topošos māksliniekus, valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjus 

N.p.k. Darbība Rezultāts 
Izpildes termiņš  

(no – līdz) 

Atbildīgā 

struktūrvienība/iestāde 

Prognozējamās 

izmaksas, EUR / 

finansējuma avots 

22. 

Sadarbības veicināšana starp 

valstisko un nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem, 

reģionā esošajiem 

iedzīvotājiem organizējot un 

īstenojot pašvaldību 

līdzfinansētus iniciatīvas 

projektu konkursus kultūras un 

mākslas jomā, veidojot 

iestrādnes sadarbības 

platformai. 

Ķemeru ūdenstornī īstenoti 

vismaz 6 sabiedrības 

virzīti un pašvaldības 

līdzfinansēti iniciatīvas 

projekti – pasākumi 

kultūras un mākslas jomā 

(pēc objekta noslodzes 

plāna - 14) 

2021gada jūnijs -  

2026.gada 

decembris 

Atbildīgais:  

Kultūras nodaļa. 

 

Līdzatbildīgie:  

Jūrmalas pilsētas muzejs 

(ekspozīciju un izstāžu 

kurators). 

Indikatīvi 

21 000,00EUR /  

Pašvaldības 

finansējums 

23. 

Dažādu vēsturiski izglītojošu, 

radoši izzinošu un tematisku 

pasākumu organizēšana un 

norise vietējās sabiedrības un 

tūristu informēšanai un 

izglītošanai. 

Ķemeru ūdenstornī īstenoti 

vismaz 6 vēsturiski 

izglītojoši, radoši izzinoši 

un tematiski pasākumi, 

veicinot reģiona 

nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanu un 

popularizēšanu (pēc 

objekta noslodzes plāna – 

12) 

2021.gada jūnijs -  

2026.gada 

decembris 

Atbildīgie:  

Kultūras nodaļa 

 

Līdzatbildīgie:  

Jūrmalas pilsētas muzejs 

(ekspozīciju un izstāžu 

kurators), Jūrmalas 

Kultūras centrs. 

Indikatīvi  

5 100,00EUR /  

Pašvaldības 

finansējums 

Prognozējamās izmaksas kopā, t.sk.: 1 243 305,19 EUR 

infrastruktūras izveides izmaksas: 1 085 147,19 EUR 

objekta uzturēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas: 158 158,00 EUR 



 


