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1. SADAĻA - IEVADS 

 

1.1. Stratēģijas iesniedzējs 

Projekta nosaukums: Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana 

Rīgas jūras līča rietumu piekrastē 

Stratēģijas iesniedzējs: Jūrmalas pilsētas dome 

Stratēģijas iesniedzēja 

veids: 

Pašvaldība 

 

1.2. Informācija par sadarbības partneriem 

Sadarbības partneris 1: Engures novada dome (pēc 2021.gada pašvaldību 

vēlēšanām saistību pārņēmēja Tukuma novada dome) 

Sadarbības partnera veids: Pašvaldība 

Sadarbības partneris 2: Rojas novada dome (pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām 

saistību pārņēmēja Talsu novada dome) 

Sadarbības partnera veids: Pašvaldība 

Sadarbības partneris 3: Mērsraga novada pašvaldība (pēc 2021.gada pašvaldību 

vēlēšanām saistību pārņēmēja Talsu novada dome) 

Sadarbības partnera veids: Pašvaldība 

 

 

1.3. Sadarbības mehānisma apraksts 
 

Stratēģijas ietvaros tiek plānota sadarbība starp stratēģijas iesniedzēju, Jūrmalas pilsētas domi, un 

sadarbības partneriem – Engures, Mērsraga un Rojas novadu pašvaldībām, kuras ir stratēģijā 

iekļauto kultūras un dabas mantojuma objektu īpašnieki un valdītāji. 

Sadarbības mehānisms, pušu tiesības un pienākumi, atbilstoši 24.05.2016. MK noteikumu Nr.322 

20.punkta nosacījumiem, ir noteikti 21.12.2017. Sadarbības līgumā par projekta “Jaunu dabas un 

kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu Nr.1.2-

16.8/1883. 

Stratēģijas iesniedzējs, Jūrmalas pilsētas dome, koordinēs stratēģijas ieviešanu visā tās darbības 

termiņā, t.i., projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča 

rietumu piekrastē” īstenošanas laikā, kā arī 5 gadus pēc projekta pabeigšanas. Sadarbības partneri, 

Engures novada dome, Mērsraga novada pašvaldība un Rojas novada dome, kā arī stratēģijas 

iesniedzējs, Jūrmalas pilsētas dome, sniegs ieguldījumu stratēģijas īstenošanas rezultātu 

sasniegšanā, īstenojot objektos un infrastruktūrā plānotās darbības. Par stratēģijas ilgtspējas 

nodrošināšanu, kompetences ietvaros, atbildīgs būs katrs no sadarbības partneriem. 

11.08.16. Nodomu protokola Nr.1.2-16/1044 2.5.punkts nosaka, ka sadarbības partneri izstrādā 

kopīga sadarbības projekta stratēģiju.  

 

 

1.4. Stratēģijas darbības termiņš 

2017.gada 27.decembris līdz 2026.gada 31.decembris. 
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2. SADAĻA – ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

 

2.1. Stratēģijas īstenošanas teritorija (2017.gads) 
Stratēģijas īstenošanas teritorija ir Jūrmalas pilsēta, Engures, Mērsraga un Rojas novadi. 

 
Attēlā iezīmētas stratēģijas īstenošanas teritorijā plānoto ieguldījumu vietas: 

1. Mellužu estrādes komplekss (Jūrmalas pilsētas pašvaldība); 

2. Ķemeru ūdenstornis (Jūrmalas pilsētas pašvaldība); 

3. Šlokenbekas muižas ansamblis (Engures novada pašvaldība); 

4. Parks pie Krišjāņa Valdemāra dibinātās jūras skolas (Engures novada pašvaldība); 

5. Engures pludmale (Engures novada pašvaldība); 

6. Mērsraga brīvdabas estrāde “Jēgerlejas” (Mērsraga novada pašvaldība); 

7. Rojas brīvdabas estrāde (Rojas novada pašvaldība). 

 

2.2. Esošās situācijas apraksts (2017.gads) 
Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastei raksturīgākie ekonomiskās darbības virzieni 

vairāku gadsimtu garumā ir zvejniecība, zivjapstrāde un pakalpojumu sniegšana tūristiem. Pēdējā 

desmitgadē, dažādu ārējo un iekšējo faktoru ietekmē būtiski ir samazinājusies zvejniecība un 

zivjapstrāde, kas negatīvi ir ietekmējusi sociālekonomisko situāciju reģionā. Savukārt dinamikā 

pieaugusi ir vietējo un ārvalstu tūristu interese par reģionā esošajiem kultūras un dabas tūrisma 

pakalpojumiem, taču atbilstošas un funkcionālas infrastruktūras trūkums būtiski ierobežo reģiona 

tūrisma pakalpojumu un sociālekonomiskās attīstības potenciālu. 

Lai nodrošinātu reģionam nozīmīga materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu, nemateriālā 

mantojuma attīstību un pilnveidi, kā arī reģiona ilgtspējīgu attīstību un sociālekonomiskās 

aktivitātes pieaugumu, projekta idejas ietvaros ir nepieciešams veikt esošo kultūras objektu 

restaurāciju un infrastruktūras pilnveidi. 

 

Ķemeru ūdenstornis 

Ķemeru ūdenstorņa būve - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības Nr.5426, kas 

atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķemeru kūrorts” (aizsardzības Nr.6085) 

teritorijā, ir viens no Ķemeru kūrorta parka elementiem, kam piemīt unikāla kultūrvēsturiska un 

mākslinieciska vērtība. Ķemeru ūdenstornis būvēts 1929.gadā, nacionālā romantisma stilā pēc 

arhitekta F.Skujiņa projekta. Līdz II Pasaules karam tika izmantos kā 42m augsts skatu tornis ar 

divām skatu platformām. 2006.gadā ir veikta ūdnesrezervuāra un cauruļvadu nomaiņa, demontēts 

minerālūdens rezervuārs, rekonstruēta elektroapgāde un apgaismojums. Šobrīd ēka tiek ekspluatēta 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. 
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Atbilstoši 2010.gadā izstrādātajai arhitektoniski – mākslinieciskajai inventarizācijai un 2016.gada 

izstrādātajam tehniskās apsekošanas atzinumam, ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ir saglabāta 

ēkas unikalitāte, autentiskums un oriģinālā substance pilnā apjomā, labā saglabātības stāvoklī. 

Lai veicinātu Ķemeru degradētās teritorijas revitalizāciju un Ķemeru ūdenstorņa neizmatotā 

attīstības potenciāla realizāciju ir nepieciešams veikt Ķemeru ūdenstorņa pārbūvi un restaurāciju, 

atjaunojot tā vēsturisko funkciju – skatu tornis, kā arī radot telpu jaunu nemateriālā kultūras tūrisma 

produktu attīstībai – tūrisma informācijas ieguves punkta izveidei, izzinošas ekspozīcijas izveidei 

par Ķemeru kūrorta vēsturi. Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde tiks 

veikta atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) 

izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem un sniegtajiem norādījumiem kultūras pieminekļa 

atjaunošanas labas prakses principu ievērošanai, maksimāli saglabājot objekta arhitektonisko 

veidolu, fasāžu kompozīciju un apdari, kā arī būvdetaļas un būvkonstrukcijas. 

 

Šlokenbekas muižas ansamblis  

Šlokenbekas muižas ansamblis ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Šlokenbekas muižas 

apbūve”, aizsardzības Nr.6838, kas tiek klasificēts arī kā valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis 

“Šlokenbekas viduslaiku pils”, aizsardzības Nr.2324. Šlokenbekas muižai ir tipiska Livonijas 

viduslaiku mūra arhitektūra, kas celta 15.gadsmita beigās vai 16.gadsimta sākumā. Muižas ēkas 

celtas no vietējiem laukakmeņiem, daļēji ķieģeļiem, kas stiprināti ar kaļķa javu. Ap 1680.gadu ir 

izbūvētas divas caurbrauktuves – tornīši, kurām 1752.gadā uzlikts mansarda jumts. Muižas ēkām ir 

saglabāta to unikalitāte un autentiskums. 

Šlokenbekas muižas kārniņu jumta segums likts padomju laikā bez antoikoksidanta plēves un 

neprecīzi. Tas ir saplaisājis un fiziski nokalpojis, tas jānomaina, lai novērstu vēsturiskās būves 

bojāšanos no tekošā jumta. VKPAI ir apstiprinājusi tehniskajā projektā paredzēto risinājumu – 

jaunu kārniņu jumta segumu, saglabājot ēkas vēsturisko izskatu un ir izsniegta atļauja (11.05.2015. 

Nr.0000477) muižas ēku jumtu renovācijai un pagalma labiekārtojumam (28.07.2016. Nr. 01047). 

Pagalma labiekārtošanas darbi – apzaļumošana, atlikušās pagalma daļas izbruģēšana, notekūdeņu un 

kanalizācijas sistēmas sakārtošana, apgaismojuma uzstādīšana, tiks veikti nodrošinot harmonisku 

vizuālo uztveramību, kā arī ceļu segumam tiks kombinēts granīta laukakmeņu un betona bruģis.  

Muižas pagalma labiekārtošanas darbu rezultātā tiks nodrošināta lietus ūdens noteksistēmas izveide, 

kas novērsīs ēkas pamatu un velvju zāles bojāšanos, jo šobrīd lietus ūdenim izskalojot pakāpienus, 

tiek bojātas durvis, slieksnis un sienas, velvju zālei applūstot. Līdz ar infrastruktūras pilnveidi tiks 

radīta iespēja velvju zāli izmantot dažādu kultūras pasākumu norisei, popularizējot reģionam 

raksturīgās, nemateriālās kultūras vērtības. 

Rakšanas darbu laikā tiks nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība, un atklājot arheoloģiskos izrakumus 

vai atsedzot kultūrvēstures vērtīgas konstrukcijas, tiks apsvērta iespēja mainīt tehniskos risinājumus. 

Lai nodrošinātu nacionālās identitātes stiprināšanu un kultūras eksportspējas palielināšanu, tai skaitā 

kultūras mantojuma potenciāla izmantošanu radošā tūrisma attīstīšanai, ir nepieciešams izveidot 

platformas jaunu kultūras tūrisma produktu radīšanai (koncerti, festivāli, teātra izrādes), iedzīvotāju 

iniciatīvas grupu un amatiermālsiknieku radošo izpausmju realizēšanai. Tādēļ, ņemot vērā reģiona 

kultūras tradīcijas, projekta idejas ietvaros tiks veikti ieguldījumi reģionā esošo brīvdabas estrāžu 

infrastruktūras pilnveidē.  

 

Mellužu estrādes komplekss 

Tiks restaurēts šobrīd degradētais Mellužu estrādes komplekss, tai skaitā vietējas nozīmes 

arhitektūras piemineklis “Brīvdabas estrāde”, aizsardzības Nr.5596, jeb Mellužu brīvdabas estrāde, 

kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Vaivaru-Asaru-Mellužu-Pumpuru-

Jaundubultu vasarnīcu rajons” (aizsardzības Nr.6092) teritorijā. 

Mellužu estrādes ēka ir būvēta laika posmā starp 1925.gadu un 1935.gadu. Sākotnēji tā atradās 

Majoros, skvērā aiz Majoru viesnīcas, līdz 1935.gadā tika pārvesta uz Mellužu parku, kur tai pretī 

tika izbūvēts Piena paviljons – pergola ar akmens stabiem un akmens/koka žogu. Tā ir viena no 

divām akustiskajām koka gliemežnīcām visā Baltijas reģionā, ietverot art deco mākslas elementus. 

2009.gadā ir veikti estrādes atjaunošanas darbi – nomainīts jumts, veikts fasādes kosmētiskais 

remonts un pilnīga solu atjaunošana. Kopš 2015.gada estrādes komplekss, drošības apsvēruma 

nolūkos, ir slēgts. 
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Atbilstoši 2013.gadā izstrādātajai estrādes arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei un tehniskās 

apsekošanas atzinumam, estrādes kompleksa unikalitāte, autentiskums un oriģinālā substance nav 

saglabājusies pilnā apjomā, lai gan arhitektoniskais veidols ir labā saglabātības stāvoklī, fasāžu 

kompozīcija un apdare, kā arī būvdetaļas un būvkonstrukcijas ir neapmierinošā stāvoklī un ir 

nepieciešams tās restaurēt. 

Estrādes kompleksa restaurācija tiks veikta atbilstoši 2015.gadā izstrādātajam būvprojektam 

“Mellužu estrādes ēkas Nr.002 restaurācija un bāra Nr.001 restaurācija”, kas saskaņots ar VKPAI. 

Restaurācijas darbu ietvaros tiks veikta estrādes ēkas restaurācija, saglabājot un atjaunojot 

raksturīgās būvdetaļas - pilastrus, dzegas, akcentētus stūra balstus, un fasādes krāsojuma sistēmu - 

tumšāks pamattonis ar gaišāki akcentētām detaļām. Saglabāts tika arī bāra ēkas jeb Piena paviljona 

vizuālais veidols. Papildus tiks atjaunoti esošie koka treļļi, paredzot vīteņaugu stādījumus, tā 

panākot vienotu, harmonisku parka paviljona raksturu. Sēdvietu izvietojums tiks veidots pēc 

vēsturiskajiem koncertdārzu iekārtojumiem, saglabājot esošo sēdvietu skaitu – 625 sēdvietas. 

 

Mērsraga brīvdabas estrādes “Jēgerlejas”  

Tiks atjaunota Mērsraga brīvdabas estrādes “Jēgerlejas” infrastruktūra. Mērsraga brīvdabas estrāde 

“Jēgerlejas” ir iecienītākā iedzīvotāju pulcēšanās vieta Mērsraga novadā un tās infrastruktūra – 

estrādes skatuve un jumts, laika gaitā ir novecojusi un nav atbilstoša kvalitatīva kultūras 

pakalpojuma nodrošināšanai. Papildus, ņemot vērā pieaugošo Mērsraga novada domes organizēto 

kultūras pasākumu apmeklētāju skaitu un pieprasījumu, lai nodrošinātu estrādes sociālekonomiskā 

potenciāla maksimālu izmantošanu ir nepieciešams paplašināt skatītāju sēdvietu skaitu līdz 1500 

sēdvietām, nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību plašākam interesentu lokam. Estrādes 

infrastruktūras pilnveide tiks veikta atbilstoši izstrādātajam būvprojektam “Brīvdabas estrādes 

“Jēgerleja” pārbūve un teritorijas labiekārtojums”. 

 

Brīvdabas estrāde Rojā 

Papildus tiks izbūvēta jauna funkcionāla, pieejama un moderna brīvdabas estrāde Rojā, kas tiks 

veidota kā atvērta tipa būve ar jumta segumu, kas veidots kā stilizēts vilnis, visā tās garumā, 

skatītāju amfiteātri, kurā paredzētas 1 000 sēdvietas un tik pat daudz stāvvietas, vērstu ar skatu uz 

jūru. Rojas novads ir atpazīstams ar tā izkoptajām kultūras tradīcijām – Zvejnieksvētkiem, kas Rojā 

tiek rīkoti kopš 1950.gada, Seno uguns nakti, kas ik gadu tiek organizēta kopš 1998.gada, 

starptautisko kino, mākslas un kultūras festivālu “RojaL” un citiem kultūras pasākumiem. Rudens, 

ziemas un pavasara sezonā bagātīgu kultūras pasākumu piedāvājumu Rojas novadā nodrošina Rojas 

kultūras centrs, taču vasaras sezonā, atbilstošas infrastruktūras trūkuma dēļ, kultūras pasākumu 

piedāvājums un pieejamība ir ierobežota. Estrādes jaunbūves iecere tiks īstenota atbilstoši 

2017.gadā izstrādātajam būvprojektam “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā”. Rojas brīvdabas 

estrāde tiek plānota kā Ziemeļkurzemes vasaras pasākumu norises centrs, tajā īstenojot 

daudzveidīgu brīvdabas pasākumu programmu. 

 

Parks pie K.Valdemāra dibinātās jūrskolas (Engure) 

Papildus, lai veicinātu reģionā esošā dabas kapitāla pieejamību, ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 

saglabāšanu, projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidota Engures Saieta namam, jeb Krišjāņa 

Valdemāra dibinātajai jūrskolai piegulošā infrastruktūra – izbūvēta neliela brīvdabas lapene kā 

stilizēta estrāde, kas paredzēta pasākumiem ar ierobežotu cilvēku skaitu (piemēram, laulību 

ceremonijām), izveidotas atpūtas vietas un gājēju celiņi, paplašināts automašīnu stāvlaukums.  

 

Engures pludmale 

Kā arī veikti ieguldījumi Engures pludmales infrastruktūras pilnveidē – izbūvētas gājēju laipas un 

gājēju tiltiņš pār Engures upi, izbūvēta tualete, tai skaitā ūdens un elektrības pieslēgums, izvietoti 

soliņi, ģērbtuves, atkritumu urnas un izveidoti aktīvās atpūtas laukumi. Engures pludmale atrodas 

aizsargājamajā dabas teritorijā Natura 2000, un šobrīd ir iecienīta vietējo iedzīvotāju un tūristu 

atpūtas vieta, taču pielāgotas infrastruktūras trūkuma dēļ, piesārņojuma un antropogēnās slodzes 

ietekmes rezultātā tiek negatīvi ietekmētas teritorijā esošās dabas vērtības. 
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2.3. Stratēģijas īstenošanas teritorijas attīstības nepieciešamības pamatojums 

atbilstoši politikas plānošanas dokumentiem (2017.gads) 
Stratēģijā plānotie uzdevumi atbilst nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem kultūras un dabas 

mantojuma jomā: 

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, 1.prioritātei un tās ilgtermiņa 

rīcības virzieniem – “Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai stiprināšana” un “Radošas 

sabiedrības veidošana”. Līdz ar materiālā kultūras mantojuma popularizēšanu (valsts un vietējas 

nozīmes kultūras objektu atjaunošanu un izveidi), tiks radīta platforma nemateriālā kultūras 

mantojuma attīstībai un pilnveidei, kas veicinās nacionālās identitātes stiprināšanu un kultūras 

eksportspējas palielināšanu, tai skaitā kultūras mantojuma potenciāla izmantošanu radošā tūrisma 

attīstīšanai.  

Savukārt atbilstoši 5.prioritātes ilgtermiņa rīcības virzieniem – “Dabas kapitāla pārvaldība” un 

“Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana”, izveidojot funkcionālu un pieejamu infrastruktūru, tiks 

veicināta dabas kapitāla pieejamība, ilgtspējīga apsaimniekošana un saglabāšana. 

2. Latvijas Nacionālais attīstības plānā 2014.–2020.gadam, 1.prioritātes 1.rīcības virziena 

3.mērķa uzdevuma – uz eksportspēju orientētu tūrisma produktu veidošana, izmantojot reģionu 

unikālo, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kūrortoloģijas 

pakalpojumu potenciālu, īstenošana. Kā arī 3.prioritātes 3.rīcības virziena 1.mērķa un 2.mērķa 

ietvaros definēto uzdevumu – uz eksportspēju orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un 

dabas kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība, un atbalsts kultūras 

iestāžu, vietējo uzņēmēju un tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot produktus un pakalpojumus 

uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes, īstenošana. 

3. Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.–2019.gadam, noteiktā mērķa - veidot Baltijas jūras 

Latvijas piekrasti kā saimnieciski aktīvu un kvalitatīvu, dzīves, biznesa, kultūrvides un rekreācijas 

telpu, efektīvi izmantojot piekrastes resursus, sasniegšana, veicot savstarpēji papildinošus 

pasākumus piekrastes identitātes stiprināšanai – kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, 

kas sekmēs reģiona ekonomiskās aktivitātes pieaugumu. 

4. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija”, 1.prioritātes 

stratēģiskā mērķa “Nostiprināt un palielināt Latvijas kultūras kapitāla vērtību un veicināt iespējami 

lielākas sabiedrības daļas līdzdalību un iekļaušanos kultūras procesos” 2.ricības virziena noteiktā 

uzdevuma 2.2. un 3.prioritātes stratēģiskā mērķa “Veicināt lokālajā kultūrā un radošumā balstītu 

reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu 

kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam” 2.rīcības virziena noteikto uzdevumu 2.1. 

un 2.2. īstenošana. 

5. Vides politikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam, prioritātes “Dabas aizsardzība” mērķa 

“C.3.Apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana, saskaņojot dabas aizsardzības un sociāli-

ekonomiskās intereses” īstenošana. 

6. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam, stratēģiskā mērķa “Veicināt 

ilgtspējīgu Latvijas tūrisma attīstību, palielinot Latvijas tūrisma produktu konkurētspēju ārvalstu 

tirgos” un rīcības virziena – “Infrastruktūras attīstība tūrisma izaugsmei” īstenošana. 

7. Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.–2017.gadam, politikas mērķa 

1.apakšmērķa 1.1.uzdevuma īstenošana.  

8. Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.–2019.gadam, politikas mērķa 1.apakšmērķa 1.rīcības 

virziena īstenošana. 

 

3. SADAĻA – STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS APRAKSTS 

 

3.1. Stratēģijas īstenošanas teritorijas attīstības vīzija un mērķis 
Vīzija 

Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes pašvaldības, Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga 

un Rojas novads, piedāvā apmeklētājiem daudzveidīgus, konkurētspējīgus, inovatīvus un radošus 

kultūras un tūrisma pakalpojumus, veicinot reģiona un Latvijas tūrisma eksportspēju. 
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Mērķis 

Veicināt reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un 

dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, 

kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Stratēģijas īstenošana veicinās 

investīcijas 6 ar kultūras un dabas mantojumu saistītos objektos, kā rezultātā tiks radīti 9 jaunu 

pakalpojumi un pilnveidoti esošie pakalpojumi.  

 

3.2. Stratēģijas īstenošanas uzdevumi 
Veicamie uzdevumi, atbilstoši stratēģijas ietvaros noteiktajam mērķim: 

1. Veikt ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu 

saglabāšanā: 

1.1. kultūras pieminekļa -Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija tūrisma 

informācijas punkta izveidei, divu galeriju izveidei, divu skatu platformu izveidei; 

1.2. Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa daļas - Mellužu estrādes kompleksa, jeb 

estrādes ēkas restaurācija, bāra ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums, 

daudzveidīgu pasākumu norises vietas izveidei; 

1.3. kultūras pieminekļa - Šlokenbekas muižas ansambļa infrastruktūras pilnveide, tai 

skaitā velvju atjaunošana un pagalma labiekārtošana pasākumu norises vietas 

izveidei; 

1.4. kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskās ainavas Engures novadā - parka pie 

Krišjāņa Valdemāra dibinātās jūras skolas infrastruktūras izbūve pasākumu norises 

vietas izveidei; 

1.5. piekrasti raksturojošās dabas ainavas - Engures pludmales infrastruktūras izbūve 

atpūtas un pasākumu norises vietas izveidei; 

1.6. lībiešu kultūrtelpas un nemateriālā mantojuma – ieguldījumu estrādes atjaunošanai 

Mērsragā un jaunas estrādes būvei Rojā: 

1.6.2. “Jēgerlejas”  estrādes jumta un skatuves pārbūve un papildus skatītāju 

sēdvietu izbūve pasākumu norises vietas izveidei Mērsragā; 

1.6.3. brīvdabas estrādes būvniecība pasākumu norises vietas izveidei Rojā; 

2. Attīstīt esošos un radīt jaunus tūrisma pakalpojumus: 

2.1. tūrisma informācijas punkta Ķemeru ūdenstornī izveide un attīstība; 

2.2. ekspozīcijas par Ķemeru vēsturi un izstāžu mākslas galerijā Ķemeru ūdenstornī 

izveide un attīstība; 

2.3. apkārtnes panorāmas ar norādēm uz tuvākajā apkārtnē esošajiem dabas un kultūras 

mantojuma objektiem atjaunotajās skatu platformās trešajā stāvā un uz ēkas jumta 

izveide un attīstība; 
2.4. daudzveidīga koncertu un festivālu programmas Mellužu estrādē, atbilstoši tās 

ilgtermiņa darbības stratēģijai, izveide un attīstība; 

2.5. daudzveidīga brīvdabas pasākumu programmas dažādām sabiedrības mērķa grupām 

parkā pie Krišjāņa Valdemāra dibinātās jūrskolas izveide un attīstība; 

2.6. vides pieejamības uzlabošana Engures pludmalē atbilstoši universālā dizaina 

principiem; 

2.7. izstāžu cikla, atklātās mākslinieku darbnīcas Šlokenbekas muižas mansardā un 

tematisko pasākumu muižas pagalmā izveide un attīstība; 

2.8. jauna Baltijas jūras reģiona pilsētu un novadu sadraudzības festivāla "Jūras ziņģes" 

atjaunotajā Mērsraga estrādē izveide un attīstība; 

2.9. daudzveidīgas brīvdabas pasākumu programmas jaunizbūvētajā Rojas estrādē 

saskaņā ar tās stratēģiju izveide un attīstība. 

Stratēģijas īstenošanai nepieciešamais finansējums objektu saglabāšanai 7 340  487,38 euro, tai 

skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, 3 136 

936,56 euro, un nacionālais publiskais līdzfinansējums 4 203 550,82 euro. 

Objektos esošo pakalpojumu pilnveidei un jaunradīto pakalpojumu ieviešanai finansējums tiks 

nodrošināts projekta sadarbības partneru budžeta līdzekļu ietvaros.  

Stratēģijas īstenošanai tiks nodrošināti sadarbības partneru rīcībā esošie cilvēkresursi, kompetenti 

speciālisti. 



8 
 

 

3.3. Atbalstāmajos objektos un infrastruktūrā plānotās darbības 

Objekta vai 

infrastruktūras 

nosaukums 

Objektā vai 

infrastruktūrā plānotās 

darbības un aktivitātes 

Objekta vai infrastruktūras 

plānotā pieejamība 

Kultūras piemineklis -

Ķemeru ūdenstornis 

(valsts aizsardzības 

Nr.5426) 

 

Objekta pārbūve un 

restaurācija tūrisma 

informācijas punkta 

izveidei, divu galeriju 

izveidei, divu skatu 

platformu izveidei. 

250 dienas 

Jūrmalas pilsētbūvniecības 

pieminekļa daļa - Mellužu 

estrāde 

(valsts aizsardzības 

Nr.5596) 

Objekta pārbūve un 

restaurācija pasākumu 

norises vietas izveidei. 

365 dienas 

(pasākumu norise pārsvarā no maija 

līdz septembrim – 153 dienas) 

Kultūras mantojums un 

kultūrvēsturiskā ainava 

Engures novadā - parks pie 

Krišjāņa Valdemāra 

dibinātās jūras skolas 

Parka infrastruktūras izbūve 

pasākumu norises vietas 

izveidei. 365 dienas 

Piekrasti raksturojošā dabas 

ainava - Engures pludmale 

Pludmales infrastruktūras 

izbūve atpūtas un pasākumu 

norises vietas izveidei. 

365 dienas 

Kultūras piemineklis - 

Šlokenbekas muižas apbūve 

(valsts aizsardzības 

Nr.6838) 

Jumta velvju atjaunošana un 

pagalma labiekārtošana 

pasākumu norises vietas 

izveidei. 

360 dienas 

Lībiešu kultūrtelpa un 

nemateriālais mantojums – 

ieguldījumi estrādes 

atjaunošanai Mērsragā un 

jaunas estrādes būvei Rojā 

“Jēgerlejas”  estrādes jumta 

un skatuves pārbūve un 

papildus skatītāju sēdvietu 

izbūve pasākumu norises 

vietas izveidei Mērsragā. 

Brīvdabas estrādes 

būvniecība pasākumu 

norises vietas izveidei Rojā. 

“Jēgerlejas” estrāde – 365 dienas 

(pasākumu norise periodā no maija 

līdz septembrim - 153 dienas) 

 

Rojas brīvdabas estrāde - 92 dienas 

(pasākumu norise periodā no maija 

līdz septembrim) 

 

3.4. Stratēģijas ietvaros plānoto investīciju sinerģija (2017.gads) 

Stratēģijas īstenošanas rezultātā tiks veidota sinerģija starp reģionā esošiem, nozīmīgiem materiālā 

un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma objektiem ar augstu attīstības potenciālu.  

Ņemot vērā reģiona vēsturi, kurā būtiska ietekme ir lībiešiem, jeb līviem, kas Baltijas jūras 

piekrastē esošās teritorijas apdzīvoja 13.gadsimtā un ir viena no Baltijas jūras somu tautām, kas 

pirmsākumos dzīvojusi Daugavas labajā krastā līdz Aizkrauklei, 100 km platā joslā gar Rīgas jūras 

līci, Ziemeļķurzemē un dažos novados Daugavas kreisajā krastā, un kas kā vietota etniskā grupa 

visilgāk saglabājusies Ziemeļkurzemē, neatņemama reģiona kultūras mantojuma sastāvdaļa ir līvu 

izkoptās svētku svinēšanas tradīcijas, kas sevī ietver kopīgu pulcēšanos un tautas dziesmu 

dziedāšanu. Mūzikai līvu tautas vēsturē vienmēr ir bijusi nozīmīga loma. Pirmie līvu kori aktīvu 

darbību uzsāka 1922.gadā, un līvu mūzikas folkloras apkopošanā un saglabāšanā aktīvi iesaistījās 

latviešu komponists Emīls Melngailis, kurš līvu tautasdziesmas ir izmantojis kompozīcijās un koru 

dziesmu apdarēs. Piemēram, līvu tautas dziesma “Pūt vējiņi” ir kļuvusi par neatņemamu Latvijas 

nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļu. Lai izkoptu un attīstītu reģionam raksturīgās tradīcijas, 

ir nepieciešams izveidot funkcionālas, publiski pieejamas un drošas pulcēšanās vietas brīvā dabā. 

Tādēļ stratēģijas īstenošanas rezultātā tiks pilnveidota esošo, iedzīvotājiem ierasto pulcēšanas vietu 

infrastruktūra – atjaunots Mellužu estrādes komplekss, labiekārtots parks pie Krišjāņa Valdemāra 
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dibinātās jūras skolas, labiekārtota Engures pludmale, atjaunota Šlokenbekas muižas infrastruktūra, 

atjaunota un papildināta Jēgerlejas estrādes infrastruktūra, izbūvēta Rojas brīvdabas estrāde.  

Veicot ieguldījumus objektu infrastruktūrā tiks izveidota labvēlīga vide jaunu, tematiski vienotu 

kultūras un radošā tūrisma pakalpojumu sniegšanai, kas, galvenokārt, tiks balstīti uz reģionā esošo 

kultūras mantojumu, tai skaitā pulcēšanās un svētku svinēšanas tradīcijām. Projekta ietvaros 

izveidotā infrastruktūra tiks izmantota tematiski vienotu saulgriežu un Jūras svētku svinēšanai, kā 

arī citu pašvaldību un sabiedrības iniciatīvas virzītu pasākumu norisei. Sadarbojoties Jūrmalas 

pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novadu kultūras jomas speciālistiem tiks izstrādāts jauns 

informējoši izglītojošs pasākumu cikls “Līvu ceļš – Līvu mantojums”, kas ik gadu (indikatīvi no 

2021.gada) tiks realizēts Mellužu estrādes kompleksā, Šlokenbekas muižas ansambļa pagalmā, 

parkā pie Krišjāņa Valdemāra dibinātās jūrskolas un Engures pludmalē, brīvdabas estrādē 

“Jēgerlejas” un Rojas brīvdabas estrādē.  

Lai veicinātu reģiona ekonomisko aktivitāti un pieprasījuma pieaugumu pēc reģionā sniegtajiem 

pakalpojumiem, tūristiem saistošus objektus, tai skaitā tūrisma informācijas ieguves punktus ir 

nepieciešams izvietot visā reģiona teritorijā. Papildus, ņemot vērā reģiona ģeogrāfisko un esošo 

tūrisma informācijas ieguves punktu izvietojumu, koordinētai tūristu plūsmas novirzīšanai ir 

nepieciešams izveidot tūrisma informācijas ieguves punktu Ķemeros, Ķemeru ūdenstornī. Līdz ar 

tūrisma informācijas ieguves punkta pakalpojumiem, Ķemeru ūdenstornī tiks nodrošināti arī citi 

pakalpojumi, tai skaitā tiks izvietota informācija par reģionā plānotajiem kultūras pasākumiem, 

nodrošinot ne tikai tūristu, bet arī vietējo iedzīvotāju informēšanu un iesaisti reģionā notiekošajos 

pasākumos. 

Atbilstoši 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” sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2.pielikumam “Kultūras mantojuma attīstības ceļi un 

kultūras pieminekļu iesaiste tūrismā” stratēģijas īstenošanas teritoriju, Jūrmalas pilsētas, Engures, 

Mērsraga un Rojas novadus, šķērso “Līvu ceļš”, kas iekļauj teritorijas kultūras, radošos un tūrisma 

resursus. “Līvu ceļš” sasaista visus investīciju objektus vienotā kultūras, radošā un dabas tūrisma 

maršrutā.  
Stratēģijas ietvaros plānotās darbības atbilst Valsts ilgtermiņa tematiskajam plānojumam Baltijas 

jūras piekrastei, un ir norādīts 1.pielikuma “Attīstāmo vietu pārskats”, 32.punktā, 36.punktā, 

38.punktā un 43.punktā. Stratēģijas īstenošanas rezultātā attīstītie objekti un infrastruktūra Rojas, 

Mērsraga un Engures novados un Jūrmalas pilsēta pilda nozīmīgu starpsavienojumu funkciju Rīgas 

līča rietumu piekrastes tūrisma maršrutā starp Jūrmalu un Kolku. Jūrmalas pilsētas teritorijā 

paredzēto objektu attīstība stratēģijas ietvaros pilnveidos un dažādos Jūrmalas kā kūrortpilsētas 

piedāvājumu. Tiks veicināta apmeklētāju plūsmu organizēšana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā 

“Ķemeru nacionālais parks”, antropogēnās slodzes negatīvās ietekmes mazināšana, kā arī sekmēta 

infrastruktūras pilnveidošana kultūras un dabas mantojuma popularizēšanai un pieejamības 

uzlabošanai.  
 

4. SADAĻA – STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 
 

4.1. Stratēģijas īstenošanas kvalitatīvie rādītāji 

Stratēģijas īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta: 

1)  reģionam nozīmīgu materiālā kultūras mantojuma objektu saglabāšana, sakārtota un 

uzlabota pilsētvide; 

2) reģionam nozīmīga dabas mantojuma saglabāšana, mazinot antropogēnās slodzes negatīvo 

ietekmi; 

3) veicināta iedzīvotāju informētība par reģionā pieejamajiem kultūras pakalpojumiem; 

4) veicināta iedzīvotāju līdzdalība nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūras 

dzīves sekmēšanā reģionā; 

5) veicināta tūristu interese par reģionā pieejamajiem dabas, kultūras un tūrisma 

pakalpojumiem. 
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4.2. Stratēģijas īstenošanas kvantitatīvie rādītāji 

Stratēģijas īstenošanas rezultātā tiks veicināta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

noteiktās prioritātes - ilgtspējīga dabas un kultūras resursu izmantošana, ieviešana, tai skaitā 

nodrošināta: 

1) 6 dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšana; 

2) dabas un kultūras tūrisma objektu apmeklējumu skaita pieaugums vismaz par 29 500 

apmeklējumiem (vērtība uz 2023.gada 31.decembri); 

3) dabas un kultūras mantojuma objektos pieejamo pakalpojumu kvalitātes pilnveide un jaunu 

tūrisma pakalpojumi ieviešana – vismaz 9 jaunradīti pakalpojumi. 
 

4.2.1. Iznākuma rādītāji 

Rādītājs Esošā situācija Plānotā ietekme 

Rādītāja 

nosaukums 

Esošā vērtība Plānotā vērtība 

gads 
esošā 

vērtība 
gads gala vērtība mērvienība 

Atbalstīto kultūras 

un dabas matojuma 

objektu un tūrisma 

objektu 

apmeklējumu 

skaita paredzamais 

pieaugums 

2023.gadā, 

salīdzinot ar 

2015.gadu 

 2015. 56 074 2023. 85 574 29 500 apmeklējumu 

skaits 

Atbalstīto kultūras 

un dabas matojuma 

objektu skaits 

N/A N/A 2023. 6 dabas un 

kultūras 

mantojuma 

objektu skaits 

Jaunradīto 

pakalpojumu skaits 

atbalstītajos 

kultūras un dabas 

mantojuma 

objektos 

2017. N/A 2021. 9 pakalpojumu 

skaits 

4.2.2. Ietekmes novērtējuma rādītāji 
Nodarbināto skaits 

objektos, kuros 

plānots veikt 

investīcijas 

2017. 8 2020. 12,8 nodarbināto 

skaits 

Nodarbināto skaits 

teritorijā, kuros 

plānots veikt 

investīcijas 

2017. 21 979 2023. 21 981 nodarbināto 

skaits 

Kultūras 

pieminekļu 

īpatsvars projekta 

īstenošanas 

teritorijā, kuru 

tehniskais stāvoklis 

var tikt vērtēts kā 

labs vai 

apmierinošs 

2017. 70 2020. 80 % 
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5. SADAĻA – JAUNRADĪTO PAKALPOJUMU APRAKSTS 
 

5.1. Pakalpojumu izveides pamatojums 

Nr.p

.k. 

Objekta vai 

infrastruktūras 

nosaukums 

 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojumu pieprasījuma 

pamatojums 

1. Kultūras 

piemineklis -

Ķemeru ūdenstornis 

1) tūrisma informācijas 

punkts Ķemeru 

ūdenstornī - tūrisma 

informācijas ieguves punkts 

ir pakalpojums, kura 

ietvaros apmeklētājam tiek 

nodrošināta iespēja 

patstāvīgi gūt informāciju 

par sev saistošiem apskates 

objektiem, tūrisma 

maršrutiem, reģionā 

sniegtajiem ēdināšanas, 

nakšņošanas, tūrisma 

pakalpojumiem. Kā arī gūt 

informāciju par reģionā 

notiekošajiem kultūras, 

izklaides un sporta 

pasākumiem (izvietots 

pirmajā stāvā); 

2) ekspozīcija par Ķemeru 

vēsturi un izstādes 

mākslas galerijā Ķemeru 

ūdenstornī - ekspozīcijā, 

kas tiks izvietota ēkas otrajā 

stāvā, apmeklētājiem sniegs 

iespēju iepazīties ar 

izzinošu stāstījumu par 

Ķemeru kūrorta vēsturi. 

Stāstījumā tiks izmantotas 

Latvijas kultūras vēsturē 

nozīmīgas personības, kas 

dzīvojušas vai strādājušas 

Jūrmalā (I.Ziedonis, Rainis, 

V.Purvītis, kā arī Gotfrīdu 

H. fon Magnusu, u.c.). 

Ekspozīcijā, kas tiks 

izvietota ēkas ceturtajā 

stāvā, apmeklētājiem tiks 

piedāvāta iespēja iepazīties 

ar Jūrmalas mākslinieku 

darbiem. Šī būs platforma 

topošajiem un esošajiem 

māksliniekiem; 

3) apkārtnes panorāma ar 

norādēm uz tuvākajā 

apkārtnē esošajiem dabas 

un kultūras mantojuma 

objektiem atjaunotajās 

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības noteikto nodevu par 

iebraukšanu Jūrmalas 

administratīvajā teritorijā, liela daļa 

tūristu, nokļūšanai piekrastē šķērso 

Ķemerus, braucot pa A10 šoseju. 

Šobrīd nedz Ķemeros, nedz tuvākajā 

apkārtnē tūristiem nav pieejams 

informācijas ieguves punkts, kā 

rezultātā, informācijas trūkuma dēļ, 

tūristiem netiek sniegta iespēja 

pilnvērtīgi izmantot visus reģionā 

pieejamos pakalpojumus.  

Atbilstoši Dabas aizsardzības 

pārvaldes sniegtajai informācijai, 

Ķemeros esošo Meža māju gadā 

vidēji apmeklē 8500 apmeklētāju. 

Ņemot vērā Ķemeru kūrortā esošo 

apjomīgo materiālo kultūras 

mantojumu, ir nepieciešams Ķemeru 

apmeklētājus, saistošā veidā informēt 

par šīs vietas nemateriālo kultūras 

mantojumu, tai skaitā personībām, 

kuras ir līdzdarbojušās Ķemeru un 

Latvijas vēstures veidošanā. 

Papildus, ir nepieciešams radīt telpu, 

kurā izpausties 

amatiermāksliniekiem, veicinot 

iedzīvotāju iesaisti kultūras 

mantojuma saglabāšanā un attīstībā. 
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skatu platformās trešajā 

stāvā un uz ēkas jumta - 

ēkas trešajā stāvā un uz ēkas 

jumta tiks atjaunotas 

vēsturiskās skatu 

platformas, kurās tiks 

izvietotas norādes uz 

tuvākajā apkārtnē esošajiem 

dabas un kultūras 

mantojuma objektiem; 

Kopumā, atbilstoši ar 

Jūrmalas pilsētas domes 

__________ lēmumu 

Nr.___ apstiprinātajā 

“Ķemeru ūdenstorņa 

ilgtermiņa darbības 

stratēģijā 2017.-

2026.gadam” norādītajam, 

objektā laika posmā no 

2021.gada līdz 2026.gadam 

ir plānoti 38 pasākumi.  

2. Jūrmalas 

pilsētbūvniecības 

pieminekļa daļa - 

Mellužu estrāde 

4) daudzveidīga koncertu 

un festivālu programma 

Mellužu estrādē atbilstoši 

tās stratēģijai - brīvdabas 

koncertu un festivālu 

norises vieta – Mellužu 

estrāde jau vēsturiski ir 

bijusi dažādu publisku un 

privātu brīvdabas koncertu 

norises vieta. Sadarbībā ar 

pašvaldības iestādi Jūrmalas 

Kultūras centrs un 

pašvaldības 

kapitālsabiedrību “Dzintaru 

koncertzāle” tiks izstrādāta 

un ieviesta daudzveidīga 

koncertu un festivālu 

programma, paplašinot un 

pilnveidojot esošo kultūras 

pakalpojumu klāstu reģionā. 

Papildus, estrāde tiks 

piedāvāta kā jauno mūzikas 

profesionāļu pirmo koncertu 

norises vieta Jūrmalas 

mūzikas skolas audzēkņiem 

un topošajiem 

absolventiem. 

Pašvaldības iestādes 

Jūrmalas Kultūras centra 

pakļautībā darbojas 

Jūrmalas teātris. Vasaras 

sezonā teātris tiek slēgts, 

taču, lai nodrošinātu 

daudzveidīgu kultūras dzīvi 

Tradicionāli Mellužu estrādē ir 

norisinājušies koncerti un 

zaļumballes, arī pēc estrādes 

slēgšanas cilvēki pulcējas Mellužu 

parkā, lai svinētu saulgriežu svētkus. 

Ņemot vērā Dzintaru koncertzāles 

apjomus un uzturēšanas izmaksas, 

racionālai kultūras pakalpojumu 

klāsta dažādošanai ir nepieciešams 

restaurēt Mellužu estrādi, veidojot to 

kā plašai sabiebrības daļa pieejamu, 

daudzveidīgu kultūras pasākumu 

norises vietu. 

Pirms Mellužu estrādes slēgšanas 

2015.gadā, estrādē ik gadu vasaras 

sezonā norisinājās 20 pasākumi, 

kurus apmeklēja vidēji 2 300 

apmeklētāju. 

Šobrīd Mellužu estrādes parkā, 

vasaras sezonā, katru svētdienu, 

Jūrmalas Kultūras centrs organizē 

bērnu rītus, kas tiek plaši apmeklēti. 

Mellužu estrādes parkā jau šobrīd ir 

vērojama stabila apmeklētāju plūsma, 

un pēc estrādes restaurācijas, 

piedāvājot daudzveidīgu kultūras 

pasākumu programmu, apmeklētāju 

un interesentu skaits viennozīmīgi 

pieaugs. 
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reģionā, teātra izrādes, tai 

skaitā viesizrādes un 

kopprojektu ietvaros 

uzvestās izrādes turpmāk 

tiks demonstrētas Mellužu 

brīvdabas estrādē. Papildus, 

estrāde kalpos kā platforma 

radošo kolektīvu darbību 

demonstrējumiem.  

Mellužu estrādes kompleksā 

stratēģijas īstenošanas laikā 

tiks ieviesti 3 jaunradīti 

pakalpojumi – Mellužu 

klasika, Vienas nakts 

notikums (N’AKTS) un 

Mellužu gadatirgus. 

Kopumā, atbilstoši ar 

Jūrmalas pilsētas domes 

2021.gada _____________ 

lēmumu Nr.____________ 

“Mellužu estrādes 

kompleksa ilgtermiņa 

darbības stratēģijā 2017-

2026.gadam” norādītajam, 

objektā laika posmā no 

2019.gada līdz 2026.gadam 

ir plānoti 217 pasākumi. 

3. Kultūras mantojums 

un kultūrvēsturiskā 

ainava Engures 

novadā - parks pie 

Krišjāņa Valdemāra 

dibinātās jūras 

skolas 

5) daudzveidīga brīvdabas 

pasākumu programma 

dažādām sabiedrības 

mērķa grupām parkā pie 

Krišjāņa Valdemāra 

dibinātās jūrskolas - 
sadarbībā ar pašvaldības 

iestādēm un iedzīvotāju 

iniciatīvas grupām tiks 

izstrādāta daudzveidīga 

brīvdabas pasākumu 

programma dažādām 

sabiedrības mērķa grupām – 

bērniem, jauniešiem, 

ģimenēm, pensionāriem 

u.c.; 

Krišjāņa Valdemāra dibinātā jūras 

skola, jeb Engures Saieta mans šobrīd 

kalpo kā iedzīvotāju pulcēšanas vieta 

un ir viens no tūristiem pieejamajiem 

apskates objektiem. 

Esošo pakalpojumu pilnveide un 

jauna pakalpojuma – brīvdabas 

pasākumu norise, ieviešana veicinās 

reģionā esošā nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanu, sabiedrības 

iesaisti un izglītošanu, kā arī tūrisma 

eksportspējas pilnveidi. 

 

4. Piekrasti 

raksturojošā dabas 

ainava - Engures 

pludmale 

6) vides pieejamības 

uzlabošana Engures 

pludmalē atbilstoši 

universālā dizaina 

principiem - tiks uzlaboti 

Engures pludmalē pieejamie 

atpūtas pakalpojumi, 

uzlabojot apmeklētāju 

labsajūtu, pilnveidojot vides 

pieejamību un nodrošinot 

vides resursu ilgtspējīgu 

saglabāšanu; 

Jau šobrīd Engures pludmali apmeklē 

gan vietējie iedzīvotāji gan viesi un 

esošais pludmales labiekārtojums ir 

nepietiekams kvalitatīvas atpūtas 

īstenošanai – nav pieejamas 

pārģērbšanās kabīnes, labierīcības, 

atkritumu urnas, kā rezultātā tiek 

piesārņota un degradēta apkārtējā 

vide. Cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, vai bērnu ratiņiem 

pludmale ir nepieejama. 
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5. Kultūras 

piemineklis - 

Šlokenbekas muižas 

apbūve 

7) izstāžu cikls, atklātās 

mākslinieku darbnīcas 

Šlokenbekas muižas 

mansardā un tematiski 

pasākumi muižas pagalmā 
- ēkas mansarda telpās tiks 

izveidota izstāžu telpa un 

māksliniecisko darbnīcu 

telpa, kas būs pieejama 

māksliniekiem un citiem 

interesentiem; 

Šobrīd muižā norit aktīva kultūras 

dzīve, tai skaitā starptautiski jauniešu 

projekti un vairākkārt ir bijusi 

nepieciešamība pēc papildus telpām. 

Muižā ir lielas zāles, taču nelieliem 

pasākumiem – meistarklasēm, 

piemērotākas ir nelielas telpas, kādas 

tiks izveidotas mansardā. 

Šajās telpās tiks izveidotas 

mākslinieku, vēsturisko fotogrāfiju 

fotoizstādes, kā arī ceļojošās izstādes 

Līvu ceļa tematikā. 

6. Lībiešu kultūrtelpa 

un nemateriālais 

mantojums – 

ieguldījumi estrādes 

atjaunošanai 

Mērsragā un jaunas 

estrādes būvei Rojā 

8) jauns Baltijas jūras 

reģiona pilsētu un novadu 

sadraudzības festivāls 

"Jūras ziņģes" 

atjaunotajā Mērsraga 

estrādē - sadarbībā ar 

pašvaldības iestādēm un 

iedzīvotāju iniciatīvas 

grupām tiks izstrādāta 

daudzveidīga brīvdabas 

pasākumu programma, tai 

skaitā īstenots jauns Baltijas 

jūras reģiona pilsētu un 

novadu sadraudzības 

festivāls “Jūras ziņģes”, kas 

uzturēs piekrastes zvejnieku 

ciemu tradīcijas un stiprinās 

nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanu. 

Šī festivāla ietvaros tiks 

popularizētas dziesma par 

jūru, piekrastes tradīcijas un 

amatu prasmes. 

Festivāls kļūs par tradīciju, 

kas tiks uzturēta katru gadu 

un tajā iesaistīsies pārstāvji 

(folkloras kopas, ansambļi, 

kori) no Baltijas Jūras 

reģionā esošajiem piekrastes 

novadiem un pilsētām. 

Sākotnēji no Latvijas, 

Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, 

Zviedrijas, pēcāk tiks 

aicināti iesaistīties 

dalībnieki no Somijas, 

Polijas un Vācija, lai 

stiprinātu nemateriālā 

kultūras mantojumā saikni 

piekrastes reģionā, un 

popularizētu valstu kopīgās 

un atšķirīgās kultūras 

tradīcijas; 

9) daudzveidīga brīvdabas 

“Jēgerlejas” estrāde šobrīd kalpo kā 

iedzīvotāju pulcēšanas vieta un tajā, 

vasaras sezonā, norisinās dažādi 

pasākumi. Pieprasījums pasākumu 

norisei un pasākumu apmeklētāju 

skaits dinamikā pieaug, taču 

brīvdabas estrādes infrastruktūra laika 

gaitā ir novecojusi un nav piemērota 

kvalitatīvu kultūras pasākumu norisei. 

 

Rudens, ziemas un pavasara sezonā 

bagātīgu kultūras pasākumu 

piedāvājumu Rojas novadā nodrošina 

Rojas kultūras centrs, taču vasaras 

sezonā, atbilstošas infrastruktūras 

trūkuma dēļ, kultūras pasākumu 

piedāvājums un pieejamība ir 

ierobežota. 
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pasākumu programma 

jaunizbūvētajā Rojas 

estrādē saskaņā ar tās 

stratēģiju - sadarbībā ar 

pašvaldības iestādēm un 

iedzīvotāju iniciatīvas 

grupām tiks izstrādāta 

daudzveidīga brīvdabas 

pasākumu programma, kas 

sevī ietvers kultūras un 

mākslas pasākumus, kā arī 

veicinās kultūrvēsturisko un 

dabas vērtību saglabāšanu, 

reģionālās identitātes 

stiprināšanu un tūrisma 

veicināšanu. Kopumā, 

atbilstoši ar Rojas novada 

domes 16.08.16. lēmumu 

Nr.161 apstiprinātajā “Rojas 

brīvdabas estrādes stratēģijā 

2016.-2023.gadam” 

norādītajam, objektā laika 

posmā no 2018.gada līdz 

2023.gadam ir plānoti 295 

pasākumi. 
 

5.2. Pakalpojumu plašāka ietekme 

Nr.

p.k 

Pakalpojuma 

nosaukums 

Reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu 

un kultūras 

vai dabas 

mantojuma 

pieejamības 

veicināšana 

Atpazīstamības 

un 

eksportspējas 

veicināšana 

Latvijas 

kultūras 

kanona 

vērtību 

iedzīvināšana 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinības 

1. Tūrisma 

informācijas 

punkts Ķemeru 

ūdenstornī 

Jaunradītais 

pakalpojums ir 

vērsts uz 

reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras 

mantojuma 

(materiālā un 

nemateriālā) 

pieejamības 

veicināšanu. 

Jaunradītie 

pakalpojumi, kas 

ir vērsti uz tūristu 

izglītošanu un 

informēšu par 

reģiona kultūru un 

tās vēsturi, 

veicinās Latvijas 

atpazīstamību 

citās pasaules 

valstīs un 

nodrošinās to 

eksportspēju. 

 

Ķemeru teritorija 

atbilst Latvijas 

tūrisma attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

Tūrisma 

informācijas 

ieguves punktā 

tiks izvietota 

informācija par 

reģionā 

pieejamajiem, 

Latvijas kultūras 

kanona vērtību 

iedzīvināšanas 

pakalpojumiem/ 

pasākumiem.  

Tūrisma 

informācijas 

ieguves punktā 

tiks izvietota 

informācija par 

reģionā 

plānotajiem 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumiem. 
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2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

eksportspēju. 

2. Ekspozīcija par 

Ķemeru vēsturi 

un izstādes 

mākslas 

galerijā 

Ķemeru 

ūdenstornī 

Jaunradītais 

pakalpojums ir 

vērsts uz 

reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras 

mantojuma 

(materiālā un 

nemateriālā) 

pieejamības 

veicināšanu. 

Jaunradītie 

pakalpojumi, kas 

ir vērsti uz tūristu 

izglītošanu un 

informēšu par 

reģiona kultūru un 

tās vēsturi, 

veicinās Latvijas 

atpazīstamību 

citās pasaules 

valstīs un 

nodrošinās to 

eksportspēju. 

 

Ķemeru teritorija 

atbilst Latvijas 

tūrisma attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

eksportspēju. 

Jaunradītā 

pakalpojuma – 

ekspozīcija par 

Ķemeru kūrorta 

vēsturi caur 

Raiņa un Imanta 

Ziedoņa 

skatījumu, tai 

skaitā daiļradi, 

izveide veicinās 

Latvijas kultūras 

kanona vērtību 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu. 

Izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumu norise 

objektā tiks 

precizēta pēc 

projekta 

iesnieguma 

apstiprināšanas. 

3. Apkārtnes 

panorāma ar 

norādēm uz 

tuvākajā 

apkārtnē 

esošajiem 

dabas un 

kultūras 

mantojuma 

objektiem 

atjaunotajās 

skatu 

platformās 

trešajā stāvā 

un uz ēkas 

jumta 

Jaunradītais 

pakalpojums ir 

vērsts uz 

reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras 

mantojuma 

(materiālā un 

nemateriālā) 

pieejamības 

veicināšanu. 

Jaunradītie 

pakalpojumi, kas 

ir vērsti uz tūristu 

izglītošanu un 

informēšu par 

reģiona kultūru un 

tās vēsturi, 

veicinās Latvijas 

atpazīstamību 

citās pasaules 

valstīs un 

nodrošinās to 

eksportspēju. 

 

Ķemeru teritorija 

atbilst Latvijas 

tūrisma attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

Jaunradītā 

pakalpojuma – 

apkārtnes 

panorāma ar 

norādēm uz 

tuvākajā 

apkārtnē 

esošajiem dabas 

un kultūras 

mantojuma 

objektiem, 

izveide veicinās 

Latvijas kultūras 

kanona vērtību 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu. 

Izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumu norise 

objektā tiks 

precizēta pēc 

projekta 

iesnieguma 

apstiprināšanas. 
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eksportspēju. 

4. Daudzveidīga 

koncertu un 

festivālu 

programma 

Mellužu 

estrādē 

atbilstoši tās 

stratēģijai 

Jaunradītie 

pakalpojumi ir 

vērsti uz 

reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras 

mantojuma 

(materiālā un 

nemateriālā) 

pieejamības 

veicināšanu. 

Jaunradītie 

pakalpojumi, 

ietverot sevī 

daudzveidīgu 

kultūras 

pasākumu 

programmu, 

veicinās Latvijas 

atpazīstamību 

citās pasaules 

valstīs un 

nodrošinās to 

eksportspēju. 

 

Jūrmalas centrālās 

daļas, tai skaitā 

Mellužu teritorija 

atbilst Latvijas 

tūrisma attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

eksportspēju. 

Jaunradīto 

pakalpojumu – 

mūzikas 

koncerti, 

festivāli, 

brīvdabas teātra 

izrādes, dzejas 

dienas, izveide, 

kuru ietvaros 

tiks atspoguļota 

E.Dārziņa, 

I.Kalniņa, 

R.Paula, Raiņa, 

I.Ziedoņa un 

citu Latvijas 

dižgaru daiļrade, 

veicinās Latvijas 

kultūras kanona 

vērtību 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu. 

Izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumu norise 

objektā tiks 

precizēta pēc 

projekta 

iesnieguma 

apstiprināšanas. 

5. Daudzveidīga 

brīvdabas 

pasākumu 

programma 

dažādām 

sabiedrības 

mērķa grupām 

parkā pie K. 

Valdemāra 

dibinātās 

jūrskolas 

Jaunradītie 

pakalpojumi ir 

vērsti uz 

reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

4 kultūras 

mantojuma 

(materiālā un 

nemateriālā) 

pieejamības 

veicināšanu. 

Jaunradītais 

pakalpojums, 

ietverot sevī 

daudzveidīgu 

kultūras 

pasākumu 

programmu, 

veicinās Latvijas 

atpazīstamību 

citās pasaules 

valstīs un 

nodrošinās to 

eksportspēju. 

 

Engures novada 

piekrastes 

teritorija atbilst 

Latvijas tūrisma 

attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

eksportspēju. 

Jaunradītā 

pakalpojuma 

ietvaros tiks 

paredzēti 

pasākumi, kas 

veicinās Latvijas 

kultūras kanona 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu. 

Izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumu norise 

objektā tiks 

precizēta pēc 

projekta 

iesnieguma 

apstiprināšanas. 
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6. Vides 

pieejamības 

uzlabošana 

Engures 

pludmalē 

atbilstoši 

universālā 

dizaina 

principiem 

Jaunradītais 

pakalpojums ir 

vērsts uz dabas 

mantojuma 

saglabāšanu un 

pieejamības 

veicināšanu. 

Pakalpojums 

ietver sevī vides 

pieejamības 

pilnveidi, kas 

veicinās 

apmeklētāju 

plūsmas 

pieaugumu, kā arī 

piekrastei 

raksturīgas 

unikālās dabas 

ainavas 

saglabāšanu, kā 

rezultātā tiks 

veicināta Latvijas 

atpazīstamību 

citās pasaules 

valstīs un 

nodrošināta tās 

eksportspēja. 

 

Engures novada 

piekrastes 

teritorija atbilst 

Latvijas tūrisma 

attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

eksportspēju. 

Jaunradītais 

pakalpojums 

neveicinās 

Latvijas kultūras 

kanona 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu, 

taču izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumu norise 

objektā tiks 

precizēta pēc 

projekta 

iesnieguma 

apstiprināšanas. 

7. Izstāžu cikls, 

atklātās 

mākslinieku 

darbnīcas 

Šlokenbekas 

muižas 

mansardā un 

tematiski 

pasākumi 

muižas 

pagalmā 

Jaunradītie 

pakalpojumi ir 

vērsti uz 

reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras 

mantojuma 

(materiālā un 

nemateriālā) 

pieejamības 

veicināšanu. 

Šlokenbekas 

muižā atrodas 

tūrisma 

informācijas 

centrs un ir stabila 

tūristu plūsma, 

līdz ar to, 

jaunradītais 

pakalpojums, 

veicinās Latvijas 

atpazīstamību 

citās pasaules 

valstīs un 

nodrošinās to 

eksportspēju, jo 

būs tūristiem ērti 

pieejams. 

 

Engures novada 

iekšzemes, 

Milzkalnes 

Jaunradītais 

pakalpojums 

neveicinās 

Latvijas kultūras 

kanona 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu, 

taču izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumu norise 

objektā tiks 

precizēta pēc 

projekta 

iesnieguma 

apstiprināšanas. 
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pagasta teritorija 

neatbilst Latvijas 

tūrisma attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

eksportspēju, taču 

atbilstoši Latvijas 

Tūrisma 

pamatnostādņu 

3.6.2.punkā 

minētajam, 

Engures novadā 

tūrisma eksporta 

īpatsvars pēdējos 

četros gados 

vidēji pārsniedz 

40% no visiem 

nakšņojumiem. 

8. Jauns Baltijas 

jūras reģiona 

pilsētu un 

novadu 

sadraudzības 

festivāls "Jūras 

ziņģes" 

atjaunotajā 

Mērsraga 

estrādē 

Jaunradītais 

pakalpojums ir 

vērsts uz 

reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras 

mantojuma 

(materiālā un 

nemateriālā) 

pieejamības 

veicināšanu. 

Jaunradītais 

pakalpojums 

veicinās reģiona 

un Latvijas 

atpazīstamību 

Lietuvā, Igaunijā, 

Dānijā, Zviedrijā 

un nākotnē arī 

Somijā, Polijā un 

Vācijā, kā arī 

citās pasaules 

valstīs. 

 

Mērsraga novada 

teritorija neatbilst 

Latvijas tūrisma 

attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

eksportspēju. 

Jaunradītais 

pakalpojums 

neveicinās 

Latvijas kultūras 

kanona 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu, 

taču izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumu norise 

objektā tiks 

precizēta pēc 

projekta 

iesnieguma 

apstiprināšanas. 

9. Daudzveidīga 

brīvdabas 

pasākumu 

programma 

jaunizbūvētajā 

Rojas estrādē 

saskaņā ar tās 

Jaunradītais 

pakalpojums ir 

vērsts uz 

reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras 

Jaunradītais 

pakalpojums, 

ietverot sevī 

daudzveidīgu 

kultūras 

pasākumu 

programmu, 

Jaunradītais 

pakalpojums 

neveicinās 

Latvijas kultūras 

kanona 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu, 

Izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 
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stratēģiju mantojuma 

(materiālā un 

nemateriālā) 

pieejamības 

veicināšanu. 

veicinās Latvijas 

atpazīstamību 

citās pasaules 

valstīs un 

nodrošinās to 

eksportspēju. 

 

Rojas novada 

teritorija neatbilst 

Latvijas tūrisma 

attīstības 

pamatnostādņu 

2014.-

2020.gadam 

3.pielikumā 

noteiktajām 

teritorijām ar 

lielāko 

eksportspēju. 

taču izveidotā 

infrastruktūra 

būs pieejama 

aktivitātēm, kas 

iekļaujas 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

programmā. 

svinību 

programmā. 

Latvijas valsts 

simtgades 

svinību 

pasākumu norise 

objektā tiks 

precizēta pēc 

projekta 

iesnieguma 

apstiprināšanas. 

 

5.3. Plānotās kopīgās mārketinga aktivitātes 

Mārketinga 

pasākuma 

nosaukums 

Mārketinga 

pasākuma apraksts 
Īstenošanas periods Skaits 

Preses relīze projekta 

sadarbības partneru 

interneta vietnēs.  

Informācija par 

stratēģijas ietvaros 

īstenotajiem 

pasākumiem regulāri 

tiks publicēta 

sadarbības partneru 

uzturētajās interneta 

vietnēs. 

Visā stratēģijas 

īstenošanas periodā. 

Vismaz 532 preses 

relīzes. 

Informatīvo 

publikāciju izvietošana 

sadarbības partneru 

sociālo mēdiju 

profilos. 

Informācija par 

stratēģijas ietvaros 

īstenotajiem 

pasākumiem regulāri 

tiks publicēta 

sadarbības partneru 

uzturētajos sociālo 

mēdiju profilos 

Visā stratēģijas 

īstenošanas periodā. 

Vismaz 532 

publikācijas. 

Preses relīze projekta 

sadarbības partneru 

informatīvajos 

izdevumos. 

Informācija par 

stratēģijas ietvaros 

īstenotajiem 

pasākumiem regulāri 

tiks publicēta 

sadarbības partneru 

informatīvajos 

izdevumos. 

Visā stratēģijas 

īstenošanas periodā. 

Vismaz 532 preses 

relīzes. 

Informācijas 

izvietošana sadarbības 

partneru reklāmās, 

mēdiju publikācijās un 

publicitātes materiālos 

– bukletos, brošūrās. 

Informācija par 

stratēģijas ietvaros 

īstenotajiem 

pasākumiem tiks 

izvietota sadarbības 

partneru īstenoto 

Visā stratēģijas 

īstenošanas periodā. 

Vismaz 1 064 

pasākumi (publikācijas 

dažādos informācijas 

kanālos) 
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mārketinga un 

sabiedrisko attiecību 

aktivitāšu ietvaros 

īstenotajos pasākumos, 

izmantojot sadarbības 

partneriem pieejamos 

informācijas kanālus. 

 

 

6. SADAĻA – STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS ILGTSPĒJA 

 Par stratēģijas ilgtspējas nodrošināšanu, kompetences ietvaros, atbildīgs būs katrs no partneriem. 

Nosacījumi sadarbības partneriem projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai aprakstīti 2017.gada 

21.decembra Sadarbības līguma Nr.1.2-16.8/1883 par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma 

pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu, 4.1.13.punktā. 

 

Apstiprinu: 

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis 

(stratēģijas iesniedzēja paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds un paraksts un datums) 

 

 


