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Kopsavilkums 

 
Rīcības virziena RV1 “Sporta pasākumu un aktīvās atpūtas aktivitāšu 

daudzveidība un pieejamība ikvienam” uzdevuma U1.1. “Veselīga un aktīva 

dzīvesveida veicināšana ikvienam” izpildei noteiktai rīcībai Nr.1 “Nodrošināt 

bezmaksas aktīva un veselīga brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām sabiedrības 

grupām” realizētas sekojošas aktivitātes un projekti: notikušas Cigun, joga un ielu 

vingrošanas nodarbības, fizioterapeita nodarbības, vingrošana ūdenī, veselību 

veicinošu pasākumu kompleksu senioriem, topošajām māmiņām, fizisko aktivitāšu 

nodarbības iedzīvotājiem brīvā dabā, fizisko aktivitāšu nodarbības cilvēkiem ar 

pārvietošanās grūtībām ratiņkrēslā, asistēšanas nodarbības pludmalē ar 

tandēmriteņiem vai peldratiem jūrā asistenta vadībā un SUP fitness. Covid-19 ietekmē 

aktivitāšu skaitu ierobežoja dalībnieku daudzums, kā arī pati norise, kas pavasarī un 

rudenī uz laiku bija aizliegtas.  

Izpildei noteiktai rīcībai Nr. 3 “Organizēt starptautiska, nacionāla un vietēja 

mēroga sporta un aktīvās atpūtas pasākumus dažādām mērķa grupām” 2020. gadā 

norisinājušies 6 dažāda mēroga publiskie sporta un aktīvās atpūtas pasākumi dažādām 

mērķa grupām un 1 sporta un aktīvās atpūtas nometne pludmales volejbolā jauniešiem 

vecumā no 9 līdz 18 gadiem. 

Uzdevuma U1.2. “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamība” izpildei 

noteiktai rīcībai Nr.4 uzsākta projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas 

izveide Kauguros” ar atpūtas parku ar skeitparku un āra trenažieriem īstenošana. 

Rīcības virziena RV2 “Bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība” 

uzdevuma U2.1. “Bērnu un jauniešu fiziskā sagatavotība” vairākas rīcības kā, 

piemēram, Jūrmalas Sporta skolas atvērto durvju dienu, Olimpisko dienu, Jūrmalas 

Futbola dienu, obligāto peldēt apmācību Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 

iestādēs,  realizētas netika Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ. Izpildei noteiktajai 

rīcībai Nr. 12 BJIC īstenojis 3 interešu izglītības programmas sportā; 6 Jūrmalas 

Jauniešu iniciatīvu projektus, no tiem 5 sportā; BJIC struktūrvienība JIC īstenojis 4 

sporta aktivitātes. 

Uzdevuma U2.2. “Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu sporta infrastruktūras 

attīstība” izpildei noteiktai rīcībai Nr. 13 “Izglītības iestāžu, sporta infrastruktūras 

attīstība” uzstādīti 8 gaismekļi uz Kauguru vidusskolas jumta sintētiskā futbola 

laukuma apgaismojumam; noslēgti iepirkuma līgumi par Jūrmalas pilsētas Mežmalas 

vidusskolas sporta zāles vēdināšanai un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi; 

notiek Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas āra stadiona pārbūves būvprojekta 

skaņošana būvvaldē un notiek Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas sporta zāles 

izbūves darbu iepirkums. 

Uzdevuma U2.3. “Jūrmalas Sporta skolas un sporta klubu attīstība” izpildei 

noteiktai rīcībai Nr. 14 “Veicināt konkurētspēju” atjaunots Jūrmalas Sporta skolas 

sporta zāles grīdas segums, uzsākta vienota dizaina sporta tērpu audzēkņiem iegāde, 

iegādāts kvalitatīvs un jaunākajām mācību metodēm atbilstošs sporta inventārs, 

u.tml., kā arī “XPS network treniņu procesu uzskaites un analīzes programma”  

Jūrmalas sporta skolas treneriem. Izpildei noteiktai rīcībai Nr. 15 “Izveidot 

konkurētspējīgu atbalsta sistēmu treneriem” uzsākts darbs pie treneru motivācijas 

sistēmas izveides. Izpildei noteiktai rīcībai Nr. 16 “Labāko sportistu un komandu 

dalības atbalstīšana sacensībās” izstrādāts un apstiprināts nolikums “Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu 

dalībai starptautiskajos sporta pasākumos”, taču starptautiskās sacensības nenotika 
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Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ. Izpildei noteiktajai  rīcībai Nr. 17 “Mācību 

treniņu nometnes Jūrmalas Sporta skolas audzēkņiem” tika realizētas 26 nometnes 8 

sporta veidos (pārējās nenotika Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ). Izpildei 

noteiktajai  rīcībai Nr. 18 “Sacensību organizēšana Jūrmalas pilsētā” Covid-19 

pandēmijas ierobežojumu dēļ notika tikai 11 sacensības 6 sporta veidos. 

Rīcības virziena RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” uzdevuma U3.1. 

“Infrastruktūras pieejamība un atbilstība augstu sasniegumu sportam” izpildei 

noteiktai rīcībai “Jaunu sporta infrastruktūras objektu izbūve Jūrmalā” pabeigta 

Jūrmalas peldbaseina renovācija, t.sk. veikta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, 

un baseins nodots ekspluatācijā. 

 Izpildei noteiktai rīcībai Nr. 21 “Futbola akadēmijas attīstība un Futbola 

stratēģiskās attīstības plāna Jūrmalā 2018.-2022. gadam īstenošana” 2020. gada 24. 

septembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.532 “Par profesionālās sporta 

ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizāciju un profesionālās 

sporta ievirzes izglītības iestādes 

“Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu”. 

Uzdevuma U3.2. “Cilvēkresursu piesaiste” izpildei noteiktajai rīcībai Nr. 23 

“Veicināt Jūrmalas pilsētas atpazīstamību”, kas paredz sniegt atbalstu Jūrmalas 

pilsētas sporta klubu, organizāciju un individuālo sportistu treniņprocesa 

nodrošināšanai un dalībai sacensībās, pašvaldības atbalsts tika piešķirts 29 projektiem. 

No tiem realizēti 19 projekti,  savukārt 9 biedrības Covid-19 pandēmijas dēļ 

līdzfinansējuma līgumu nenoslēdza. 1 nodibinājums līgumu nenoslēdza  nenokārtotu 

parādsaistību dēļ pret pašvaldību. Pārskata periodā savu darbību pārtrauca biedrība 

“Jūrmalai un sportam”, kas pārstāvēja augstākās līgas vīriešu basketbola komandu 

“BK Jūrmala” Latvijas un Baltijas mēroga sacensībās. Savu pirmo sezonu pārskata 

periodā uzsāka biedrība “R Vildes Volejbola klubs”, kas pārstāv augstākās līgas 

vīriešu volejbola komandu “RTU/Robežsardze Jūrmala”, startējot Latvijas un Baltijas 

mēroga sacensībās. 

Uz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pamata atbalstu dalībai Starptautiska mēroga 

sacensībās valsts izlases sastāvos smaiļošanā un kanoe airēšanā saņēmuši 2 sportisti, 

savukārt viens sportists Latvijas Republikas U-18 Junioru pludmales volejbola izlases 

sastāvā saņēmis līdzfinansējumu dalībai Latvijas U-18 Eiropas pludmales volejbola 

čempionātā. 

Uzdevuma U3.2. “Cilvēkresursu piesaiste” izpildei noteiktajai rīcībai Nr. 25 

“Atbalstīt augsta sasnieguma sporta pasākumu, sacensību un turnīru norisi Jūrmalā”, 

pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts 16 projektiem. Realizēti 12 projekti. 4 

starptautiska mēroga sacensības tika atceltas Covid-19 pandēmijas dēļ, attiecīgi šie 

projekti netika realizēti. Uz Jūrmalas domes lēmuma pamata tika atbalstīts 

Starptautiska mēroga sporta pasākums “Eiropas čempionāts pludmales volejbolā” 

vīriešu, sieviešu pāriem. Izpildei noteiktajai rīcībai Nr. 26 “Izveidot motivējošu 

atbalsta sistēmu Jūrmalas pilsētas sportistiem un treneriem”, pamatojoties uz ko 

pārskata gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2 Jūrmalas sportistiem un 1 trenerim 

piešķīrusi finansējumu, naudas balvu veidā, par godalgotām vietām dažādu līmeņu 

sacensībās.  

2020. gadā nenotika konkurss Jūrmalas sporta laureātu izvērtēšanai “Jūrmalas 

Gada balva sportā”, Covid-19 pandēmijas dēļ. 
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Ievads 

 

Plānošanas dokuments “Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības 

plāns 2020.-2026.gadam” tika izstrādāts 2019. gadā, nosakot attīstības mērķus, 

prioritātes, uzdevumus un turpmāko rīcības plānu sporta un aktīvās atpūtas nozares 

attīstībai Jūrmalas pilsētā. Dokuments apstiprināts 2020. gada 23. aprīļa Jūrmalas 

pilsētas domes sēdē, Lēmums Nr.152 (protokols Nr.6, 3.punkts). Plāna īstenotājs un 

ieviesējs ir Jūrmalas Sporta servisa centrs. 

Katru gadu līdz 1.aprīlim Jūrmalas Sporta servisa centrs sagatavo un iesniedz 

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai ikgadējo 

uzraudzības ziņojumu.  Tā mērķis ir nodrošināt iespēju izvērtēt Plāna īstenošanas 

gaitā sasniegto, identificēt problēmas un sniegt pamatotus priekšlikumus Rīcības 

plāna aktualizēšanai. Ziņojums sagatavots par periodu 2020. gads, sagatavotājs – 

Jūrmalas Sporta servisa centrs.  
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Izmantotie saīsinājumi un termini  
 

Augstu sasniegumu sports – sports starptautisko sacensību līmenī – dalība 

oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās 

sporta federācijas sacensību kalendārā (pasaules un Eiropas čempionāti, Pasaules 

kausi, olimpiskās spēles, u.tml.), ieskaitot treniņu procesu, lai tām sagatavotos.  

Bērnu un jauniešu sports – bērni (personas vecumā no 0-12 gadiem) un jaunieši 

(personas vecumā no 13-25 gadiem), kas nodarbojas ar sportu.  

Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju 

īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.  

Jūrmalas Sporta servisa centrs – pašvaldības iestāde, kas plāno, īsteno un 

nodrošina pašvaldības politiku sporta jomā, veicina sporta un veselīga dzīvesveida 

attīstību pašvaldībā, nodrošina pašvaldības sporta objektu racionālu izmantošanu, t.i., 

materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta objektu darbu, kā arī to labiekārtošanu un 

attīstību.  

Jūrmalas Sporta skola – profesionāla sporta ievirzes izglītības iestāde, kas 

īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas 

sportā, kā arī vada sporta metodisko darbu vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. 

Profesionālās ievirzes izglītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā 

arī vērtību orientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības 

vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības 

ieguvei izraudzītajā virzienā. 

Prioritārie sporta veidi – sporta veidi (futbols, volejbols, pludmales volejbols, 

handbols un basketbols), kuriem ir paredzēts lielāks atbalsts, ņemot vērā pieejamo 

infrastruktūru, pieprasījumu, sasniegumus un popularitāti, kā arī pilsētas tradīcijas.  

Raksturīgi un nozīmīgi sporta pasākumi – sporta pasākumi, kas pašvaldībā ir 

norisinājušies vismaz trīs gadus. 

Sporta izglītības programma — profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programma vai interešu izglītības programma, kurā ietverts noteikts sporta izglītības 

saturs.  

Sporta organizācija – organizācija, kas tiek dibināta veselīgas atpūtas 

organizēšanai, fizisko un morālo iespēju paaugstināšanai, augstu sporta rezultātu 

sasniegšanai.  

Sporta sacensības — pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš 

noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību 

norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem.  

Sporta treniņš (nodarbība) — process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, 

saglabāšanai un pilnveidošanai sportā.  

Sportists — fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta 

sacensībās.  

Sports cilvēkiem ar invaliditāti – pielāgotas fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar 

invaliditāti, kas sekmē šo cilvēku pārliecību par savām spējām un ir viens no sociālās 

rehabilitācijas līdzekļiem. 

 

BJIC Bērnu un jauniešu interešu centrs 

BK  Basketbola klubs  

CEV  Eiropas Volejbola konfederācija (Confédération Européenne de 

Voleyball) 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES  Eiropas  Savienība 
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ESF Eiropas  Savienības  struktūrfondi 

JIC  Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs 

JPD  Jūrmalas pilsētas dome 

JSSC Jūrmalas Sporta servisa centrs 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

LFF  Latvijas Futbola federācija  

LJBL  Latvijas Jaunatnes basketbola līga LOK Latvijas Olimpiskā komiteja 

VSK         Vidusskola  
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Tabula Nr.1 

Apkopojums par rīcības plāna izpildi 
 

Nr. 

p.k

. 

Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumi, 

 aktivitātes rezultāts 

Aptuvenai

s izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

daļēji 

izpildīts, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

RV1 “Sporta pasākumu un aktīvās atpūtas daudzveidība un pieejamība ikvienam” 

Uzdevums U1.1 “Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana ikvienam” 

1 Nodrošināt 

bezmaksas 

aktīva un 

veselīga brīvā 

laika 

pavadīšanas 

iespējas 

dažādām 

sabiedrības 

grupām 

Nodrošinātas bezmaksas aktīva un 

veselīga brīvā laika pavadīšanas 

iespējas dažādām sabiedrības 

grupām 

Sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, ESF  

 

102 846,- EUR 

(gadā) 

 

Labklājības 

pārvalde 

Daļēji 

izpildīts 

Sakarā ar valstī izsludinātājiem 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

pārskata gadā visas aktivitātes notika - 

nepilnu laiku pavasarī, pilnu laiku vasarā un  

nepilnu laiku rudenī. Nepilnu laiku notika 

Cigun, joga un ielu vingrošana telpās, kur 

vidēji piedalījās 20 dalībnieki vienā 

nodarbībā. Veselību veicinošos 

pakalpojumus -  fizioterapeita nodarbības - 

izmantoja 190 personas, 285 - vingrošanu 

ūdenī un  157 personas veselību veicinošu 

pasākumu kompleksu senioriem, kā arī 47 

personām veselību veicinošu pasākumu 

kompleksu topošajām māmiņām.  

Tika novadītas 20 jogas nodarbības 

cilvēkiem ar invaliditāti un 9 šoudauna (galda 

teniss personām ar redzes invaliditāti) 

nodarbības. Sakarā ar izsludinātajiem 
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epidemioloģiskās drošības pasākumiem, 

vingrošanas nodarbības baseinā personām ar 

redzes invaliditāti nenotika. 

 

Sakarā ar to, ka 2020. gadā tika veikta pāreja 

no projekta I kārtas uz II kārtu, ESF projekta 

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" 

(Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros, fizisko 

aktivitāšu nodarbības iedzīvotājiem brīvā 

dabā, notika šādā apjomā:  

 147 nūjošanas (1671 dalībnieks); 

 34 ielu vingrošanas nodarbības (259 

dalībnieki); 

 18 cigun (431 dalībnieki)’ 

 14 jogas (282 dalībnieki); 

 fizisko aktivitāšu nodarbības cilvēkiem ar 

pārvietošanās grūtībām ratiņkrēslā: 5 

nodarbības adaptīvajā peldēšanā (1 

dalībnieks), 5 nodarbības trenažieru zālē (1 

dalībnieks); 49 asistēšanas nodarbības 

pludmalē ar tandēmriteņiem vai peldratiem 

jūrā asistenta vadībā (34 dalībnieki); 

 

Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa 

rezultātā tika īstenots projekts “SUP fitness” 

(15 SUP fitnesa nodarbības, katrā nodarbībā 

varēja piedalīties 10 cilvēki).   

2020. gadā īstenots biedrības “Asne” projekts 

“Jogas nodarbības vecākiem kopā ar bērniem 

(3-6 gadi)”, kur katrā nodarbībā piedalījās 

10-12 dalībnieki. 
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Kopā 2020. gadā fiziskām aktivitātēm iztērēti 

98 152,00 EUR. 

2 Sniegt atbalstu 

iedzīvotāju 

iniciatīvām 

aktīva 

dzīvesveida 

veicināšanai 

Organizēti Iedzīvotāju iniciatīvas 

projektu konkursi, piešķirot 

pašvaldības līdzfinansējumu 

pasākumiem fizisko aktivitāšu 

veicināšanai 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

9 078,- EUR 

(gadā) 

Jūrmalas 

pilsētas 

dome, 

Labklājības 

pārvalde, 

Attīstības 

pārvaldes 

projektu 

nodaļa 

Uzsākts 2020.gadā iniciatīvas projektu konkursa 

kategorijā “Veselības aprūpes pieejamības 

palielināšanas un veselīga 

dzīvesveida veicināšanas pasākumu 

īstenošana” kā viena no prioritātēm tika 

izvirzīta “Pasākumi fizisko aktivitāšu 

veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem 

bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu 

palielināšanos” , kur tika atbalstīti 2 projekti:  

1) “SUP Fitness”, ko īstenoja Biedrība 

“Jūrmala vieno”. Tika īstenotas 15 SUP 

fitnesa nodarbības 

instruktora vadībā supošanas apgūšanai un 

fiziskās slodzes vingrinājumi uz SUP dēļiem.  

2) 2020. gadā turpināts īstenot biedrības 

“Asne” projekts “Jogas nodarbības vecākiem 

kopā ar bērniem (3-6 gadi)”, kur katrā 

nodarbībā piedalījās 10-12 dalībnieki. 

 

2020.gadā tika atbalstīts  arī projekts “Spēles 

visai ģimenei”, ko organizē biedrība „Aktīvās 

atpūtas aģentūra”, taču projekts atcelts 

ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ. 

 

Pašvaldības izlietotais līdzfinansējums: 

5472.22 EUR 

3 Organizēt 

starptautiska, 

nacionāla un 

Veicināta publisku, pilsētas 

iedzīvotājiem un viesiem pieejamu 

sporta pasākumu norise Jūrmalas 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

Izpildīts 1. Jūrmalas čempionātā basketbolā vīriešiem 

piedalījās 13 komandas (160 dalībnieku), 

pasākumu apmeklēja vidēji 800 personas. 
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vietēja mēroga 

sporta un 

aktīvās atpūtas 

pasākumus 

dažādām mērķa 

grupām 

pilsētā, piešķirot finansiālu atbalstu 

to organizēšanai  

 

305 000,- EUR 

(gadā) 

 

 

centrs 2. Jūrmalas atklātais amatieru čempionātā 

hokejā piedalījās 6 komandas (120 

dalībnieku), pasākumu apmeklēja vidēji 200 

personas; 

3. Jūrmalas pilsētas domes kauss pludmales 

futbolā, pasākumu apmeklēja 500 personas; 

4. Jūrmalas skriešanas svētki, pasākumu 

apmeklēja 1000 personas; 

5. Jūrmalas velomaratons, pasākumu 

apmeklēja 1000 personas; 

6. Jūrmalas krāsu skrējiens, pasākumu 

apmeklēja 1500 personas;  

7. Sporta un aktīvās atpūtas vasaras nometne 

pludmales volejbolā jauniešiem vecumā no 

9-18 gadiem – 304 dalībnieki. 

 

Pašvaldības apgūtais līdzfinansējums  - 109 

092,17 EUR 

Uzdevums U1.2. “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamība” 

4 Pilsētas atpūtas 

parka un 

jauniešu mājas 

izveide 

Kauguros 

Projekta “Pilsētas atpūtas parka un 

jauniešu mājas izveide Kauguros” 

(ITI SAM 3.3.1.) izveidots atpūtas 

parks ar skeitparku un āra 

trenažieriem.  

2020.-

2022. gads 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

Valsts budžeta 

līdzekļi, ERAF 

 

9 367 990,- 

EUR 

Attīstības 

pārvaldes 

Infrastruktū

ras 

investīciju 

projektu 

nodaļa, 

Tūrisma 

un 

uzņēmējdar

bības 

attīstības 

nodaļa, 

Uzsākts 2020. gada 24. aprīlī JPD izsludinājusi 

konkursu par būvdarbu iepirkšanu “Būvdarbi 

Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas 

izveidei Kauguros”.  

Lēmums par iepirkuma rezultātiem pieņemts 

2020. gada 4. decembrī. 

 

2020. gada 27. jūlijā izsludināts JPD 

konkurss iepirkumam “Būvuzraudzība 

būvdarbiem Pilsētas atpūtas parka un 

Jauniešu mājas izveidei Kauguros”. 

Lēmums par iepirkuma rezultātiem pieņemts 

2020. gada 13. novembrī. 
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Īpašumu 

pārvaldes 

Pilsētsaimn

iecības 

un 

labiekārtoš

anas 

nodaļa, 

Jūrmalas 

BJIC 

 

 

2020. gadā projekta teritorijā izvietoti 

informatīvi banneri par būvdarbu uzsākšanu 

2021. gadā. 

 

Pārskata gadā naudas līdzekļi netika izlietoti. 

5 Veselīga 

dzīvesveida un 

aktīvās atpūtas 

veicināšanas 

infrastruktūras 

izveide un 

atjaunošana 

Izveidoti āra trenažieri Dubultu 

pludmalē pretī Baznīcas ielas izejai 

uz jūru un Mellužu pludmalē pretī 

Rožu ielas izejai uz jūru 

vingrošanas iekārtas 

2020.-

2026. gads 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

Līdz 150 000,- 

EUR 

Īpašumu 

pārvaldes  

Pilsētsaimn

iecības un 

labiekārtoš

anas nodaļa 

Uzsākts Izveidoti āra trenažieri Dubultu pludmalē 

pretī Baznīcas ielas izejai uz jūru (izmaksas 

9172.16 EUR) un vingrošanas iekārtas 

Mellužu pludmalē pretī Rožu ielas izejai uz 

jūru (izmaksas 5287.48 EUR 

2020.gadā apgūti pašvaldības budžeta 

līdzekļi 14 459.64 EUR apmērā. 

 

6 Attīstīt 

veloceliņu tīklu 

Jūrmalā 

Atjaunoti un izbūvēti jauni 

veloceliņi saskaņā ar Jūrmalas 

velosatiksmes attīstības koncepciju, 

tostarp veikta starptautisko Eirovelo 

un reaktīvo velomaršrutu 

marķēšana 

2020.-

2022. gads 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, ES 

līdzekļi 

 

 

993 100,- EUR 

Pilsētsaimn

iecības 

nodaļa, 

Attīstības 

pārvaldes 

Infrastruktū

-ras 

investīciju 

projektu 

nodaļa 

Uzsākts 2020. gadā veikta gājēju celiņa gar kāpām no 

Vienības prospekta līdz Ernesta Birznieka 

Upīša ielai seguma atjaunošana. Veikta 

būvprojekta izstrāde veloceliņa izbūvei, 

posmā no Mūzikas ielas līdz Kāpu ielai, un 

uzsākta būvprojekta izstrāde Jūrmalas – 

Babītes veloceliņa gar dzelzceļu 

atjaunošanai. 

 

2020.gadā apgūti pašvaldības budžeta 

līdzekļi 160 939,- EUR, t.sk. seguma 

atjaunošanai – 153 709,- EUR un 

būvprojekta izstrādei – 7 230,- EUR. 
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RV2 “Bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība” 

Uzdevums U2.1. “Bērnu un jauniešu fiziskā sagatavotība” 

7 Peldbaseina 

kompleksa 

izbūve 

Strēlnieku 

prospektā 38  

Izbūvēts peldbaseins Strēlnieku 

prospektā 38, un nodrošinātas  

peldētapmācības nodarbības 1.- 6. 

klašu audzēkņiem  

2023.-

2026. gads 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, ES 

līdzekļi 

 

4 200 000,- 

EUR 

Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

Nav 

uzsākts 

Uzsākšanas gads 2023. 

8 Organizēt 

Jūrmalas Sporta 

skolas Atvērto 

durvju dienu 

Reizi gadā organizēta Atvērto 

durvju diena Jūrmalas Sporta skolā, 

lai piesaistītu jaunus audzēkņus un 

veicinātu  

bērnu un jauniešu fizisko 

sagatavotību 

Katru  gadu 

septembrī 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

1 340,- EUR 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

Nav 

uzsākts 

2020. gadā nenotika Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumu dēļ. 

 

Pārskata gadā paredzētie finanšu līdzekļi 

netika izlietoti. 

9 Organizēt 

“Olimpisko 

dienu” 

Organizēta “Olimpiskā diena”, 

kuras laikā ar rīta vingrošanu un 

citām sportiskām aktivitātēm 

veicina jauniešu interesi par sportu 

un olimpisko kustību 

1 pasākums 

gadā 

LOK un 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

1200,- EUR 

(gadā) 

Izglītības 

pārvalde, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

sadarbībā 

ar LOK 

Uzsākts 2020. gadā tika organizēta lokāli izglītības 

iestādēs ievērojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. 

 

Pārskata gadā izlietotie līdzekļi 860,- EUR 

10 Organizēt 

Jūrmalas 

Futbola dienu 

Reizi gadā organizēta Jūrmalas 

futbola diena, popularizējot futbolu 

kā Jūrmalas pilsētas raksturīgo 

sporta veidu un piesaistīt 

izglītojamos Futbola akadēmijai 

1 pasākums 

gadā 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

1 100,- EUR 

(gadā) 

Jūrmalas 

Sporta 

skola, 

Jūrmalas 

Futbola 

Attīstības 

atbalsta 

Nav 

uzsākts  

2020. gadā nenotika Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumu dēļ. 

 

Pārskata gadā paredzētie finanšu līdzekļi 

netika izlietoti. 
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fonds 

11 Ieviest obligāto 

peldētapmācību 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

izglītības iestādē 

Ieviesta obligātā peldētapmācība 

visiem Jūrmalas vispārējās 

izglītības iestāžu 1.-6. klašu 

izglītojamajiem 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2021. gadu 

Pašvaldības un 

valsts 

mērķdotācija 

 

75 000,- EUR 

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes 

Uzsākts 2020.gadā Jūrmalas Sporta skolā darbojās 18 

peldēt apmācības grupas (kopā 36 

kontaktstundas), kuras apmeklē 187 

izglītojamie. Visas grupas ir pirmsskolas 

vecuma bērniem.  

 

Izlietotā summa 13 765,- EUR  (treneru 

algas). 

 

Pumpuru vidusskola, līdz 2020. gada 

martam, realizēja apmācības sanatorijas 

“Belorusija” peldbaseinā, kad situācija 

mainījās Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 

dēļ.  

 

Izlietotā summa par baseina īri – 665,- EUR. 

Trīs skolēnu grupas (kopā  57 skolēni) 

realizēja peldēt apmācību līdz vasarai.  

 

No 2020. gada 1.septembra peldēt mācās 

visi 5. klašu skolēni – 68 skolēni. Tā ir kā 3. 

sporta stunda  un to vadīja sporta skolotāji. 

Pumpuru vsk. skolēni apmeklēja Sporta  

centra peldbaseinu Mežmalas skolā no 01.09-

09.11.2020., kad ārkārtas situācija pārtrauca 

baseina apmeklējumu iespējamību. 
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12 Nodrošināt 

bērniem un 

jauniešiem 

sporta 

aktivitātes 

izglītības iestādē 

 

 

 

 

 

Nodrošinātas sporta aktivitātes 

izglītības iestādēs un interešu 

izglītības programmas sportā 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020. gadu 

Esošā budžeta 

ietvaros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības 

pārvalde, 

Bērnu un 

Jauniešu 

interešu 

centrs, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzsākts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gadā BJIC īstenojis 3 interešu 

izglītības programmas sportā – “Kartings”, 

“Mopēdapmācība”, “Veloapmācība”. 

BJIC organizētajā Jūrmalas Jauniešu 

iniciatīvu projektu konkursā īstenoti 5 sporta 

projekti: 

 “Jūrmalas jauniešu streetbola turnīrs”,  

 “Jūrmalas jauniešu rudens volejbols 2020”,  

 “Jūrmalas jauniešu spēka diena 2020”, 

 “Vasaras volejbola turnīrs 2020”, 

 “Jūrmalas jauniešu pārgājiens”. 

 

Papildus interešu izglītības programmām 

BJIC struktūrvienība JIC īstenojis 2 digitālas 

sporta aktivitātes: Jūrmalas jauniešu foruma 

2020 “#DistancējiesFiziskiNe Sociāli”: 

“Vingrosim kopā ar Martu Spundžāni” un 

"Pastaiga pa rajonu" aplikācijā Actionbound. 

JIC organizējis 2 foto pastaigas “Instagram 

"Spotus" meklējot”. 

 

Jūrmalas Sporta skolas organizētie interešu 

izglītības pulciņi 2020./2021.m.g. Covid-19 

pandēmijas ierobežojumu dēļ notika 

attālināti. 

Uzdevums U2.2. “Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu, sporta infrastruktūras attīstība” 

13 Izglītības 

iestāžu, sporta 

infrastruktūras 

attīstība 

 

 

Atjaunota 

izglītības iestāžu 

sporta 

infrastruktūra un 

materiāl-

tehniskais 

Atjaunota 

Jūrmalas 

pilsētas Kauguru 

vidusskolas 

sporta zāle un 

uzstādīts 

2020. gads Pašvaldība, 

Valsts, ERAF, 

iespējams ES 

finansējums 

 

 

AP 

Infrastruktū

ras 

investīciju 

projektu 

nodaļa, 

Izpildīts Izsludināts iepirkums un noslēgts līgums par 

prožektoru piegādi. 

8 prožektori ir uzstādīti uz Kauguru 

vidusskolas jumta. Prožektoru izmaksas 11 

888,- EUR. 

Uzstādīšanas darbu iepirkumu veica Īpašumu 
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nodrošinājums sintētiskā 

futbola laukuma 

apgaismojums 

22 527 880,- 

EUR 

Izglītības 

iestādes, 

Jūrmalas 

pilsētas 

dome, 

Izglītības 

pārvalde, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola, ĪP 

Pašvaldības 

īpašumu 

nodaļa, 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

centrs 

pārvaldes Pašvaldības 

īpašumu nodaļa. Uzstādīšanas izmaksas 

13 488,54 EUR. 

 

2020.gadā ir pabeigta ERAF līdzfinansēta 

projekta Nr.8.1.2.0/18/I/006 īstenošana un tā 

ietvaros ir veikta skolas mācību telpu un 

sporta zāles atjaunošana. 

Kopējās sporta zāles atjaunošanas izmaksas 

ir 111 731,32 EUR, t.sk. ERAF 

līdzfinansējums ir 94 971,62 EUR, valsts 

budžeta dotācija – 2 513,95 EUR un 

pašvaldības budžeta līdzekļi – 14 227,75 

EUR. 

Atjaunota 

Jūrmalas 

pilsētas 

Mežmalas 

vidusskolas 

sporta zāle un 

āra sporta 

stadions 

2020.-

2021. gads 

Uzsākts Noslēgts iepirkuma līgums Nr. 1.2-16.4.3/20-

1736 par Jūrmalas pilsētas Mežmalas 

vidusskolas sporta laukuma pārbūves 

būvprojekta izstrādi, ar izpildes termiņu 

29.05.2021.; 

Noslēgts iepirkuma līgums Nr. 1.2-16.4.3/20-

778 par būvprojekta izstrādi sporta zāles 

vēdināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas 

vidusskolā, ar izpildes termiņu 14.05.2021. 

 

2020. gadā netika izlietoti budžeta līdzekļi  

Uzstādīta 

akustiskā 

sistēma 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas 

sporta hallē, 

atjaunots un 

2021.-

2022. gads 

Nav 

uzsākts 

Uzsākšanas gads 2021. 
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labiekārtots 

sporta laukums 

un uzlabota 

esošā sporta zāle 

Atjaunots 

Ķemeru 

pamatskolas 

sporta stadions, 

pārbūvēts sporta 

zāles jumts, 

ierīkota 

ventilācijas 

sistēma 

2020.-

2022. gads 

Daļēji 

izpildīts 

2020.gadā ir pabeigta ERAF līdzfinansēta 

projekta Nr.4.2.2.0/18/I/065  īstenošana un tā 

ietvaros ir veikta skolas sporta zāles pārbūve 

un īstenoti pasākumi skolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošanai. 

Kopējās sporta zāles atjaunošanas izmaksas 

ir 234 177,72 EUR, t.sk. ERAF 

līdzfinansējums ir 45 828,58 EUR, valsts 

budžeta dotācija – 28 241,83 EUR un 

pašvaldības budžeta līdzekļi – 160 107,31 

EUR. 

Izbūvēta 

Jūrmalas 

pilsētas Lielupes 

pamatskolas 

sporta zāle 

2020.-

2022. gads 

Uzsākts 2020.gada 14.aprīlī JPD izsludinājusi 

konkursu par būvdarbu iepirkšanu “Būvdarbi 

Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta 

zāles piebūvei”. Lēmums par iepirkuma 

rezultātiem pieņemts 2020.gada 9.septembrī. 

 

2020.gada 29.jūlijā izsludināts JPD konkurss 

iepirkumam “Būvuzraudzība būvdarbiem 

Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta 

zāles piebūvei”. Lēmums par iepirkuma 

rezultātiem pieņemts 2020.gada 10.oktobrī. 

 

2020.gadā netika izlietoti budžeta līdzekļi. 

Atjaunots 

Jūrmalas 

pilsētas 

Jaundubultu 

2020.-

2022. gads 

Uzsākts JSSC piedalījās iepirkuma dokumentācijas 

skaņošanā. Būvprojekta izstrādi 2019.-

2020.gada ietvaros administrēja Īpašumu 

pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 
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vidusskolas āra 

stadions 

Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma 

daļa, apgūti 9 539.64 EUR  par sākotnējo šī 

sporta laukuma būvprojektu, kurš 2020.gadā 

netika realizēts. 

Atjaunots 

Pumpuru 

vidusskolas 

sporta laukuma 

segums 

2021.-

2022. gads 

Nav 

uzsākts 

Uzsākšanas gads 2021. 

Uzdevums U2.3. “Jūrmalas Sporta skolas un sporta klubu attīstība” 

14 Veicināt 

konkurētsp

ēju 

Atjaunota un 

pilnveidota 

infrastruktūra, 

materiāltehniskā 

bāze, inventārs 

Veikta Jūrmalas 

Sporta skolas 

sporta zāles 

fasādes un telpu 

atjaunošana 

2021. gads Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

15 000,-  EUR 

Jūrmalas 

Sporta 

skola; 

Daļēji 

izpildīts 

2020. gadā atjaunots zāles grīdas segums. 

 

Apgūti 100 000,- EUR pašvaldības budžeta 

līdzekļi  

Iegādāti vienota 

dizaina sporta 

tērpi 

audzēkņiem 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2021. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

14 500,-  EUR 

(gadā) 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

Uzsākts 2020.gadā papildinātas spēļu formas un 

sporta tērpi Sieviešu basketbola līgas 

komandai un futbola nodaļas 

izglītojamajiem. Iegādātas jaunas spēļu 

formas un treniņu krāsainas vestes basketbola 

nodaļas zēnu komandai, jaunas spēļu formas 

handbola nodaļas komandai, volejbola 

meiteņu komandai un regbija zēnu komandai. 

Iegādāti hokeja spēļu krekli, peldēšanas 

cepurītes, T krekli.  

Daiļslidošanas nodaļas izglītojamajiem 

iegādātas jaunas termo bikses. Mākslas 

vingrošanas grupu vingrojumu komandai 

uzšūti jauni tērpi. Vieglatlētikas nodaļai 

skriešanas naglu kurpes.  

 

Pārskata gadā tika iztērēti 18 895,- EUR 
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pašvaldības budžeta līdzekļi. 

Jūrmalas Sporta 

skolas treneri 

nodrošināti ar 

planšetdatoriem 

un citu 

nepieciešamo 

IKT 

aprīkojumu, kā 

arī 

modernākajām 

programmām un 

metodiskajiem 

materiāliem 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2021. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

3 000,- EUR 

(gadā) 

Jūrmalas 

Sporta 

skola; 

Informācija

s un 

komunikāci

ju 

tehnoloģiju 

pārvalde 

Daļēji 

izpildīts 

XPS network treniņu procesu uzskaites un 

analīzes programma treneriem (10 licences). 

Pulsometru nolasīšanai planšetdators.  

 

Pārskata gadā tika iztērēti 937,- EUR 

pašvaldības budžeta līdzekļi. 

Nodrošināts 

kvalitatīvs un 

jaunākajām 

mācību 

metodēm 

atbilstošs sporta 

inventārs u.tml. 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2021. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

18 700,- EUR 

(gadā) 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

Uzsākts Pulsometri, bumbas u.c. mazvērtīgais 

inventārs atbilstoši katra sporta veida 

vajadzībām. Tika iegādāts noteikumiem 

atbilstošs sacensību mākslas vingrošanas 

paklājs. Burāšanas nodaļai glābšanas vestes. 

 

Pārskata gadā tika iztērēti 14 115,- EUR 

pašvaldības budžeta līdzekļi. 

15 Izveidot 

konkurētsp

ējīgu 

atbalsta 

sistēmu 

treneriem  

Izstrādāta konkurētspējīga atbalsta 

sistēma treneru piesaistei darbam 

Jūrmalas Sporta skolā 

(tālākizglītības iespējas, dzīvojamās 

platības u.tml.) 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2021. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

18 000,- EUR 

(gadā) 

Izglītības 

pārvalde, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola, 

Īpašumu 

pārvaldes 

Dzīvokļu 

nodaļa 

Uzsākts Uzsākts darbs pie treneru motivācijas 

sistēmas izveides. 

16 Atbalstīt Izstrādāta atbalsta sistēma komandu Pastāvīgi, Pašvaldības Jūrmalas Daļēji Izstrādāts un 2020. gada 20. februārī 
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labāko 

sportistu un 

komandu 

dalību 

sacensībās 

un individuālo sportistu dalības 

iespējām nacionāla un starptautiska 

mēroga turnīros un sacensībās 

sākot ar 

2020. gadu 

budžeta 

līdzekļi, 

attiecīgā sporta 

veida 

federācija 

 

58 000,- EUR 

(gadā) 

Sporta 

skola 

izpildīts pašvaldībā apstiprināts nolikums Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta 

skolas 

komandu un individuālo sportistu dalībai 

starptautiskajos sporta pasākumos, taču 

starptautiskās sacensības  nenotika Covid-19 

pandēmijas ierobežojumu dēļ. 

 

Pārskata gadā tika iztērēti 1 385,- EUR 

pašvaldības budžeta līdzekļi. 

17 Organizēt 

mācību 

treniņu 

nometnes 

Jūrmalas 

Sporta 

skolas 

audzēkņie

m 

Nodrošinātas mācību treniņu 

nometnes Jūrmalas Sporta skolas 

audzēkņiem 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

64 582,- EUR 

(gadā) 

Izglītības 

pārvalde, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

Daļēji 

izpildīts 

2020. gadā tika organizētas  

26 nometnes 8 sporta veidos. Pārējās 

nenotika Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 

dēļ 

 

Pārskata gadā nometnēm tika iztērēti 

45 394.00 EUR pašvaldības budžeta līdzekļi. 

18 Sacensību 

organizēšan

a Jūrmalas 

pilsētā 

Organizētas sacensības Jūrmalas 

Sporta skolas pārstāvētajos sporta 

veidos 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

17 266,- EUR 

(gadā) 

Izglītības 

pārvalde, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

Daļēji 

izpildīts 

2020. gadā  tika organizētas 11 sacensības 6 

sporta veidos. Pārējās, plānotās sacensības 

nenotika Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 

dēļ. 

 

Iztērēti 5425,- EUR pašvaldības budžeta 

līdzekļi. 
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19 Veicināt 

nacionālo 

un 

starptautisk

o sadarbību 

Organizēšana un dalība pieredzes 

apmaiņas pasākumos, t.sk. 

projektos ar citu valstu sporta 

skolām un organizācijām 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

6 000,- EUR 

(gadā) (2020. 

gadā izvērtēt 

esošā budžeta 

ietvaros) 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

Nav 

uzsākts 

Nenotika Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 

dēļ. 

 

Pārskata gadā paredzētie budžeta līdzekļi 

netika izlietoti. 

RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” 

Uzdevums U.3.1 “Infrastruktūras pieejamība un atbilstība augstu sasniegumu sportam” 

20 Jaunu sporta 

infrastruktūras 

objektu izbūve 

Jūrmalā 

Uzbūvēta slēgta tipa ledus halle 

Lielupē 

2021.-

2024. gads 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

privātās 

investīcijas  

 

3 050 000,- 

EUR 

Attīstības 

pārvaldes 

Infrastruktū

ras 

investīciju 

projektu 

nodaļa, 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

centrs 

Nav uzsākts Uzsākšanas gads 2021. 

Peldbaseina Rūpniecības ielā 13 

pārbūve, t.sk. veikta ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana 

2020. gads Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, ES 

finansējums 

 

2 044 000,- 

EUR 

Izpildīts Baseina ēka pārbūvēta un nodota 

ekspluatācijā 2020. gadā. 

 

ERAF līdzfinansēts projekts 

Nr.4.2.2.0/18/I/013, 

projekta kopējās izmaksas ir 

1 288 847,96EUR, t.sk. ERAF 

līdzfinansējums ir 471 468,70EUR, valsts 

budžeta dotācija - 122 571,55EUR un 

pašvaldības budžeta līdzekļi – 

694 829,88EUR. 
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21 Attīstīt Futbola 

akadēmiju un 

nodrošināt 

Futbola 

stratēģiskās 

attīstības plāna 

Jūrmalā 2018.-

2022. gadam 

īstenošanu 

Izveidota Futbola akadēmija 

atbilstoši LFF standartiem un 

īstenots Futbola stratēģiskās 

attīstības plāns Jūrmalā 2018.-

2022.gadam 

2020.-

2022. gads 

Pašvaldība, 

LFF, Jūrmalas 

Futbola 

Attīstības 

atbalsta fonds 

 

917 513,- EUR 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

centrs 

Uzsākts Pieņemts Jūrmalas pilsētas domes 2020. 

gada 24.septembra lēmums Nr.532 “Par 

profesionālās sporta ievirzes izglītības 

iestādes “Jūrmalas Sporta skola” 

reorganizāciju un profesionālās sporta 

ievirzes izglītības iestādes 

“Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu”.  

Jūrmalas futbola skolas izveidei un 

vadīšanai piesaistīts augstas klases futbola 

speciālists Kaspars Gorkšs. 

 

2020.gadā izlietoti 5 775,31 EUR Latvijas 

Futbola federācijas līdzekļi. 

22 Nacionālas  

nozīmes sporta 

bāžu izveide 

Jūrmalas pilsētā  

Izveidot Slokas 

stadionu par 

nacionālas 

nozīmes sporta 

bāzi 

Sintētiskā 

zālāja pārbūve, 

papildu 

apgaismojums 

lielajam 

stadionam, 

atjaunošana 

tehniskajām 

telpām 

2022.-

2023. gads 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, valsts 

budžeta 

līdzekļi 

 

1 400 000,- 

EUR 

Īpašumu 

pārvaldes 

Pašvaldības 

īpašumu 

nodaļa, 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

centrs 

Nav uzsākts Uzsākšanas gads 2022. 

Jaunas 

papildinošas 

infrastruktūras 

izveide, t.sk. 

Slokas 

stadionam 

piegulošajā 

teritorijā – 

manēžā 

 

2021.-

2026. gads 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

 

9 670 000,- 

EUR 

Nav uzsākts Uzsākšanas gads 2021. 
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Uzdevums U.3.2”Cilvēkresursu piesaiste” 

23  Jūrmalas 

pilsētas 

atpazīstamības 

veicināšana 

Sniegt atbalstu Jūrmalas pilsētas 

sportistu un sporta klubu 

treniņprocesa nodrošināšanai un 

dalībai sacensībās 

Patstāvīgi 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

finansējums. 

 

Esošā budžeta 

ietvaros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

centrs 

 Daļēji 

izpildīts 

Noslēgti 19 projekti ar Jūrmalas sporta 

klubiem, organizācijām un individuālajiem 

sportistiem, līdzfinansējot no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem136 596,70 EUR.  

9 projekti palika nerealizēti Covid-19 

pandēmijas dēļ, 1 – nerealizēts nenokārtoto 

parādsaistību dēļ. 

 

Uz domes lēmuma pamata dalībai 

Starptautiskās sacensībās līdzfinansēti 3 

Jūrmalas sportisti 2930,- EUR apmērā 

(pašvaldības budžeta līdzekļi). 

 

Realizētie projekti: 

1. Biedrības “Sporta klubs "Papa's sacīkšu 

komanda"” atbalstam; 

2.Biedrībai “PLUDMALES VOLEJBOLA 

BIEDRĪBA "SMILŠU LAUVA"” Mihaila 

Samoilova līdzfinansēšana; 

3. Biedrība “PLUDMALES VOLEJBOLA 

BIEDRĪBA "SMILŠU LAUVA"” 

Aleksandra Samoilova līdzfinansēšana; 

4. Biedrība “Skolas sporta klubs "NEGUSS"” 

Starptautiskās karatē sacensības "Tallin 

BUDO CUP-2020" līdzfinansēšana; 

5. Biedrība “Skolas sporta klubs "NEGUSS"” 

karatē sportistes Sofijas Ševcovas atbalstam; 

6. Biedrība “Skolas sporta klubs "NEGUSS"” 

karatē sportistes Artjoma Ševcova atbalstam; 

7. Biedrība “Skolas sporta klubs "NEGUSS"” 

karatē sportistes Anastasijas Kepcovas 
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atbalstam; 

8. Biedrība “Eduarda Lapsiņa loka šaušanas 

sporta klubs “Amazones”” Loka šaušanas 

attīstībai Jūrmalā un individuālās sportistes 

Anetes Kreicbergas atbalstam; 

9. Biedrības  

“Jāņa Roviča boksa klubs” atbalstam; 

10. Biedrības “Florbola klubs “Jūrmala”” 

atbalstam; 

11. Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu 

apvienība "APEIRONS"  

Ratiņtenisistes Žanetes Vasaraudzes - 

Gailītes attīstībai; 

12. Biedrība “Devro-Jūrmala”  

Veterānu futbola klubs "Devro-Jurmala" 

atbalstam; 

13. Biedrība “Senioru sporta biedrība 

Jūrmala” Galda tenisa sekcijas atbalstam; 

14. Biedrība” Jurmala Racing Team” 

atbalstam; 

15. Biedrība "Sporta klubs "Jūrmalas 

Sports"" handbola komandas atbalstam; 

16. Biedrības “Ippon.lv” sportistes Marijas 

Luīzes Muižnieces atbalstam; 

17. Biedrība “Ippon.lv” sportista Leonīda 

Vorožeikina atbalstam; 

18. Biedrība “Ippon.lv” Sportistes Gajanes 

Arakeljanes atbalstam; 

19. Biedrība "Aktīvā Sporta Atbalsta 

Padome" Tīnas Lauras Graudiņas atbalstam. 

 

Uz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pamata 
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atbalstīti: 

1.Valters Mančass – Latvijas Republikas 

jauniešu un junioru izlases sastāvā dalībai 

“Olympic Hopes” starptautiskajās sacensībās 

smaiļošanā un kanoe airēšanā; 

2. Lauris Jansons – Latvijas Republikas 

jauniešu un junioru izlases sastāvā dalībai 

“Olympic Hopes” starptautiskajās sacensībās 

smaiļošanā un kanoe airēšanā; 

3. Kārlis Uģis Ābelītis – Latvijas Republikas 

U-18 Junioru pludmales volejbola izlases 

sastāvā dalībai Latviju U-18 Eiropas 

pludmales volejbola čempionātā Turcijā, 

Izmirā.  

24 Nodrošināt 

Jūrmalas 

pilsētas sporta 

nozares 

intereses 

Sekmēta Jūrmalas pilsētas 

organizāciju sadarbība ar citām 

sporta nozari pārstāvošajām  

organizācijām  

Patstāvīgi 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi, 

Sporta nozari 

pārstāvošās 

organizācijas 

 

Esošā budžeta 

ietvaros 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

centrs, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

Izpildīts Noslēgts Uzņēmuma līgums Nr.1.2-16.10/20-

578 07.05.2020. ar augstas 

klases futbola speciālistu Kasparu Gorkšu 

25 Atbalstīt augstu 

sasnieguma 

sporta 

pasākumu, 

sacensību un 

turnīru norisi 

Jūrmalā 

Atbalstīti augstu sasniegumu sporta 

pasākumi 

Patstāvīgi 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

 

200 000,- EUR 

(gadā) 

 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

centrs 

Daļēji 

izpildīts 

Saskaņā ar JPD nolikumu Nr. 12 “Jūrmalas 

pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta 

pasākumu līdzfinansēšana” realizēti 12 

projekti:  

1. Pasaules kausa posms ielu vingrošanā; 

2. Starptautiskais Jūrmalas kauss Pludmales 

Regbijā 5; 

3. Starptautiskās Karatē sacensības “Jūrmalas 
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kauss 2020”; 

4. Starptautiskais džudo turnīrs “Young Stars 

Jurmala 2020”; 

5. Latvijas Senioru atklātais čempionāts 

tenisā "Latvijas Kauss";  

6. Ergo Open Latvijas atklātais čempionāts 

pludmales volejbolā 2020 (1 posms); 

7. Jāņa Roviča kauss 2020; 

8. 25. Starptautiskās sacensības mākslas 

vingrošanā “Mazā un lielā Grācija 2020”; 

9. Orientēšanās spēles "Ķemeri 181/41"; 

10. Starptautiskais bērnu un jauniešu šaha 

turnīrs Rudaga-Kaissa 2020 vasara; 

11. Starptautiskais bērnu un jauniešu šaha 

turnīrs Rudaga-Kaissa 2020 ziema;  

12. Jūrmalas domes atklātais futbola kauss 

2020. gadā.  

 

Izlietotais Pašvaldības līdzfinansējums  

68 156,50 EUR. 

 

Uz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pamata 

atbalstīts sporta pasākums “Eiropas 

čempionāts pludmales volejbolā” vīriešu, 

sieviešu pāriem.  

 

Izlietotais pašvaldības līdzfinansējums -100 

000,- EUR. 
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26 Izveidot 

motivējošu 

atbalsta sistēmu 

Jūrmalas 

pilsētas 

sportistiem un 

treneriem 

 

 

Izstrādāta motivējoša atbalsta 

sistēma Jūrmalas pilsētas 

sportistiem un treneriem par 

sasniegumiem sportā    

Patstāvīgi 

sākot ar 

2020. gadu 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

 

47 300,- EUR 

(gadā) 

Jūrmalas 

Sporta 

servisa 

centrs 

Daļēji 

izpildīts 

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem 

sportā saņēma 2 Jūrmalas sportisti, 1 treneris 

par kopējo summu 9 480,51 EUR 

(pašvaldības budžeta līdzekļi): 

1.Kārlis Uģis Ābelītis (pludmales volejbols) 

– 2.vieta Eiropas čempionātā U-18 vecuma 

grupā;  

2. Lauris Iecelnieks (treneris Kārlim Uģim 

Ābelītim, pludmales volejbols)  – 2.vieta 

Eiropas čempionātā U-18 vecuma grupā; 

3. Guntis Valneris (dambrete) - 3. vieta 

Pasaules kausa kopvērtējumā starptautiskajā 

dambretē. 
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Tabula Nr.2 

Rezultatīvie rādītāji 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība 

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata gadā 

2026.gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence * 

Attīstības 

tendence 

((↑ → ↓) ) 
Piezīmes 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RV1 “Sporta pasākumu un aktīvās atpūtas daudzveidība un pieejamība ikvienam” 

Uzdevums U1.1 “Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana ikvienam” 

3. 

Organizēt 

starptautiska, 

nacionāla un vietēja 

mēroga sporta un 

aktīvās atpūtas 

pasākumus 

dažādām mērķa 

grupām 

Projektu 

skaits 

Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

2020. 21 21 > 25 → Tiek īstenoti dažādu 

sporta veidu federāciju 

un to biedru organizēti 

sporta pasākumi. 

4. 

Pilsētas atpūtas 

parka un jauniešu 

mājas izveide 

Kauguros 

Projektu 

skaits 

AP 

Infrastruk

tūras 

investīciju 

projektu 

nodaļa 

2020. 0 0 1 → Veikts iepirkums 

būvdarbu veikšanai. 

Būvdarbus objektā 

uzsāks 2021.gadā.  

5. 

Veselīga 

dzīvesveida un 

aktīvās atpūtas 

veicināšanas 

infrastruktūras 

izveide un 

Projektu 

skaits 

ĪP 

Pilsētsaim

niecības 

un 

labiekārto

šanas 

2020. 2 2 2 → Izveidoti āra trenažieri 

Dubultu un Mellužu 

pludmalēs 
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atjaunošana nodaļa 

RV2 “Bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība” 

Uzdevums U2.1. “Bērnu un jauniešu fiziskā sagatavotība” 

7. 

Peldbaseina 

kompleksa izbūve 

Strēlnieku 

prospektā 38 

Projekts Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

2023.   1  Darbus plānots uzsākt 

2023. gadā 

8. 

Organizēt Jūrmalas 

Sporta skolas 

Atvērto durvju 

dienu 

Pasākumu 

skaits 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

2020. 0 0 1 → Nenotika Covid-19 

pandēmijas 

ierobežojumu dēļ 

9. 
Organizēt 

“Olimpisko dienu” 

Pasākumu 

skaits 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

2020. 0 0 1 → Notika lokāli izglītības 

iestādēs 

10. 
Organizēt Jūrmalas 

Futbola dienu 

Pasākumu 

skaits 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

2020. 0 0 1 → Nenotika Covid-19 

pandēmijas 

ierobežojumu dēļ 

11. 

Ieviest obligāto 

peldētapmācību 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 

izglītības iestādēs 

Iestāžu 

skaits 

Izglītības 

pārvalde 

2021.   2  Plānots uzsākt ar 2021. 

gadu 

12. 

Nodrošināt bērniem 

un jauniešiem 

sporta aktivitātes 

izglītības iestādē 

Programmu/

projektu 

skaits 

Izglītības 

pārvalde 

2020. 31 31 32 → Izglītības iestādēs tiek 

nodrošinātas sporta 

nodarbības, kā arī 

papildus sporta 

aktivitātes 

2020.gadā darbojās 31 

sporta interešu 

izglītības jomas un 

aktivitātes izglītības un 

interešu izglītības 
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iestādēs. Kopā 

darbojās 31 interešu 

izglītības programmas. 

13. 

Izglītības iestāžu, 

sporta 

infrastruktūras 

attīstība 

Projektu 

skaits 

AP 

Infrastruk

tūras 

investīciju 

projektu 

nodaļa 

2020. 1 1 7 → 2 projektus plānots 

uzsākt 2021. gadā, 

viens projekts pabeigts 

un 4 uzsākti. 

15. 

Izveidot 

konkurētspējīgu 

atbalsta sistēmu 

treneriem 

Treneru 

skaits 

Izglītības 

pārvalde, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

2021. 0 - 14  Plānots uzsākt 2021. 

gadā 

16.  

Atbalstīt labāko 

sportistu un 

komandu dalību 

sacensībās 

Dalību skaits 

turnīros 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

2020. 0 0 15 → Nenotika Covid-19 

pandēmijas 

ierobežojumu dēļ 

17. 

Organizēt mācību 

treniņu nometnes 

Jūrmalas Sporta 

skolas audzēkņiem 

Nometņu 

skaits 

Izglītības 

pārvalde, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

2020. 26 26  → Organizētas  

26 nometnes 8 sporta 

veidos. 

18. 

Sacensību 

organizēšana 

Jūrmalas pilsētā 

Sacensību 

skaits 

Izglītības 

pārvalde, 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

2020. 11 11 26 → Organizētas 11 

sacensības 6 sporta 

veidos. 

19. 

Veicināt nacionālo 

un starptautisko 

sadarbību 

Pasākumu 

skaits 

Jūrmalas 

Sporta 

skola 

2020. 0 0 5 → Nenotika Covid-19 

pandēmijas 

ierobežojumu dēļ 
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20. 

Jaunu sporta 

infrastruktūras 

objektu izbūve 

Jūrmalā 

Objektu 

skaits 

AP 

Infrastruk

tūras 

investīciju 

projektu 

nodaļa 

2020. 1 1 2 → Baseina ēka pārbūvēta 

un nodota 

ekspluatācijā 

21. 

Attīstīt Futbola 

akadēmiju un 

nodrošināt Futbola 

stratēģiskās 

attīstības plāna 

Jūrmalā 2018.-

2022. gadam 

īstenošanu 

Projektu 

skaits 

Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

2020. 1 1 1 → Pārskata gadā 

izveidota Jūrmalas 

Futbola skola. 

22. 

Nacionālas  

nozīmes sporta 

bāžu izveide 

Jūrmalas pilsētā 

Bāžu skaits Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

2021.-

2026. 

0 0 2 → Uzsākšana plānota 

2021. gadā 

23. 

Veicināt Jūrmalas 

pilsētas 

atpazīstamību 

Projektu 

skaits 

Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

2020. 22 22 > 25 → Piešķirts finansiāls 

atbalsts 22 

individuālajiem 

sportistiem un sporta 

klubiem. 

24. 

Nodrošināt 

Jūrmalas pilsētas 

sporta nozares 

intereses 

Līgumu 

skaits 

Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

2020. 1 1 10 → Piesaistīts futbola 

speciālists K. Gorkšs 

25. Atbalstīt augstu 

sasnieguma sporta 

pasākumu, 

sacensību un 

turnīru norisi 

Skaits Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

2020. 13 13 > 20 → Piešķirts finansiāls 

atbalsts 13 sporta 

pasākumu 

organizēšanai Jūrmalā 



32 
 

Jūrmalā 

26. Izveidot motivējošu 

atbalsta sistēmu 

Jūrmalas pilsētas 

sportistiem un 

treneriem 

Naudas 

balvu 

izmaksu 

skaits 

Jūrmalas 

sporta 

servisa 

centrs 

2020. 3 3 3 → Naudas balvas par 

izciliem sasniegumiem 

sportā piešķirtas 2 

sportistiem un 1 

trenerim 
*Norāda tikai datus par to periodu par kuru ir iesniegts uzraudzības ziņojums 
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Secinājumi 

Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026. gadam 

Stratēģiskajā daļā definētie rīcības virzieni pārskata periodā izpildīti daļēji. Tieša 

ietekme uz rīcības plāna daļēju izpildi ir Covid-19 pandēmijai, Latvijas valdības 

pieņemtajam lēmumam par ārkārtējo situāciju un ierobežojumiem valstī visā pārskata 

periodā, kā rezultātā, atsevišķas aktivitātes vispār netika realizētas, daļa realizētas 

daļēji.  

Norisinājušies 11 starptautiska mēroga sporta pasākumi, bet 4 Jūrmalā 

tradicionālas starptautiska mēroga sacensības Covid-19 pandēmijas dēļ tika atceltas. 

Salīdzinot ar 2019. gadu, starptautiskie pasākumi pārskata periodā saglabājušies 

esošajā apmērā, savukārt izteikts kritums vērojams Latvijas mēroga sporta sacensību 

norisē. Sporta pasākumi, kas paredzēti pilsētas iedzīvotājiem, realizēti par 80%: 

notika 7 lieli sporta pasākumi, savukārt pandēmijas dēļ nevarēja notikt 2 Jūrmalā 

tradicionāli sporta pasākumi – “Jurmala Cup” sacensības ūdens motosportā un 

Starptautiskais karatē WKF turnīrs “Grand Prix Jūrmala”. Salīdzinot ar 2019. gada 

pārskata periodu, vērojams kritums: 2019.gadā notika 10 pasākumi iedzīvotājiem. 

Gandrīz nepārtraukti tika realizēti pasākumi veselīga un aktīva dzīvesveida 

veicināšanai ikvienam iedzīvotājam, kā, piemēram, Cigun, joga un ielu vingrošanas 

nodarbības, fizioterapeita nodarbības, vingrošana ūdenī, veselību veicinošu pasākumu 

komplekss senioriem, topošajām māmiņām, fizisko aktivitāšu nodarbības 

iedzīvotājiem brīvā dabā, fizisko aktivitāšu nodarbības cilvēkiem ar pārvietošanās 

grūtībām ratiņkrēslā, asistēšanas nodarbības pludmalē ar tandēmriteņiem vai 

peldratiem jūrā asistenta vadībā un SUP fitness. Covid-19 ietekmē periodiski tika 

ierobežots dalībnieku skaits, kā arī pavasarī un rudenī pašu aktivitāšu darbība, taču 

caurmērā pasākumi notika visu paredzēto periodu, jo notika ārpus telpām.  

Aktivitātes Jūrmalas izglītības iestādes varēja īstenot tikai daļēji kā, piemēram, 

obligāto peldētapmācību 1.-6. klašu izglītojamajiem: nodarbības notika tikai līdz 

2020. gada martam, pēc – tika pārtrauktas Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, 

attiecīgi bērni minētajā vecuma grupā neapguva pēc programmas paredzētās 

peldēšanas iemaņas.  

Atbalsts piešķirts 29 Jūrmalas sporta klubiem, organizācijām un 

individuālajiem sportistiem, taču Covid-19 pandēmijas ietekmē 10 projekti realizēti 

netika, sportisti un sporta organizāciju pārstāvji nevarēja ierastā kārtībā turpināt 

treniņa procesus un startēt sacensībās, kas tika pārceltas vai atceltas pavisam. 

Salīdzinot ar 2019. gada rādītājiem, pašvaldības atbalsts izmantots par 6 projektiem 

mazāk. Negatīvi vērtējama augstākās līgas vīriešu basketbola komandas “BK 

Jūrmala” darbības izbeigšana, tādējādi pārtraucot Jūrmalas Sporta skolas puišu 

basketbola sekcijas pēctecību – iespēju pēc sporta skolas beigšanas debitēt augstākā 

līmeņa basketbolā vīriešiem.  

Saskaņā ar RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” uzdevuma U3.1. 

“Infrastruktūras pieejamība un atbilstība augstu sasniegumu sportam” rīcībai Nr.20 

“Jaunu sporta infrastruktūras objektu izbūve Jūrmalas pilsētā” sasniedzamajam 

rezultātam “Uzbūvēta slēgta tipa ledus halle Lielupē” 2021.gadā tika plānota 

pašvaldības sporta objekta būvniecības uzsākšana. Taču pamatojoties uz Jūrmalas 

pilsētas domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.130 “Par lokālplānojuma 

zemesgabalam Meža prospektā 36, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu 

grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”, ir zināms, ka zemesgabala Meža prospektā 36, Jūrmalā, 

lokālplānojums paredz sporta ēku un būvju apbūvi, tas ir – ledus halles un to 
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apkalpojošās infrastruktūras izbūvi par privāta investora līdzekļiem. Minētais 

zemesgabals atrodas 600 metru attālumā no pašvaldības plānotās ledus halles 

atrašanās vietas Aizputes ielā 1a. Secinām, ka nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti 

par pašvaldības līdzekļiem vienā apkaimē būvēt otru ledus halli, bet šim mērķim 

paredzētos līdzekļus novirzīt citu pilsētai prioritāru sporta veidu – futbola – attīstības 

veicināšanai, izbūvējot jaunu sporta objektu – futbola laukumu ar mākslīgo zālāju, 

vieglatlētikas skrejceļiem un konteineriem ģērbtuvēm un inventāram, kas atbilstu 

Latvijas Futbola federācijas standartiem. Jaunā laukuma atrašanās vieta – pie 

Aspazijas vidusskolas Aizputes ielā 1a, Lielupē.  
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Priekšlikumi 

 

Veikt precizējumus “Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 

2020.–2026.gadam”: 

A. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība no 2021.gada 1.jūlija tiek norādīta kā 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība – nepieciešams veikt tehniskus 

precizējumu plāna nosaukumā – “Jūrmalas valstspilsētas Sporta un 

aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020.–2026.gadam”. 

B. II. Stratēģiskā daļa 2.“Rīcības plāns”: 

1. Kolonnu “Finansējums EUR” izteikt šādā redakcijā “Indikatīvais 

finansējums EUR”; 

2. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība no 2021.gada 1.jūlija tiek norādīta kā 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība – nepieciešams veikt tehniskus 

precizējumus. 

3. Rīcības virzienu RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” 

uzdevumu U3.1. “Infrastruktūras pieejamība un atbilstība augstu 

sasniegumu sportam” rīcībā Nr.20 “Jaunu sporta infrastruktūras 

objektu izbūve Jūrmalas pilsētā” svītrojot sasniedzamo rādītāju 

“Uzbūvēta slēgta tipa ledus halle Lielupē” un ar to saistīto informāciju; 

4. Papildināt rīcības virzienu RV3 “Augstu sasniegumu sporta 

veicināšana” uzdevumu U3.1. “Infrastruktūras pieejamība un atbilstība 

augstu sasniegumu sportam” rīcībā Nr.20 “Jaunu sporta infrastruktūras 

objektu izbūve Jūrmalas pilsētā”: 

 ar sasniedzamo rādītāju “Uzbūvēts Latvijas Futbola federācijas 

standarta futbola laukums Lielupē pie Jūrmalas Aspazijas 

pamatskolas, (t.sk. vieglatlētikas skrejceļi, konteineri 

ģērbtuvēm un inventāram, utt.); 

 ar rezultatīvo rādītāju “Jūrmalas valstspilsētas austrumu daļā 

nodrošināts Latvijas Futbola federācijas standartiem atbilstošs 

futbola laukums - 1”; 

 atbildīgie par izpildi “AP  Infrastruktūras investīciju projektu 

nodaļa, Jūrmalas sporta servisa centrs”; 

 izpildes termiņš “2026.- 2028. gads”; 

 indikatīvais finansējums “500 000,00”; 

 finansējuma avots “Pašvaldība”. 

5. Papildināt rīcības virzienu RV3 “Augstu sasniegumu sporta 

veicināšana” uzdevumu U3.1. “Infrastruktūras pieejamība un atbilstība 

augstu sasniegumu sportam” rīcībā Nr.20 “Jaunu sporta infrastruktūras 

objektu izbūve Jūrmalas pilsētā” sasniedzamo rādītāju “Jūrmalas sporta 

skolas peldbaseina pārbūve, t.sk. ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” ar rezultatīvo rādītāju “Jūrmalas valstspilsētas rietumu 

daļā (visblīvāk apdzīvota) nodrošināta pašvaldības peldbaseina 

pieejamība un peldapmācība”. 

6. Nepieciešams veikt virkni papildus precizējumus, lai tiktu salāgota 

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2022.gadam Rīcības 

programma un Investīciju plāns 2021.-2023.gadam. 
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C. II. Stratēģiskā daļa 3.“Rīcības plāna izmaksu apkopojums”: 

1. Ņemot vērā, ka II. Stratēģiskā daļa 2.“Rīcības plāns” ir minēts kopējais 

indikatīvais finansējums (par projektiem/aktivitātēm – gadam, par 

infrastruktūras izbūves projektu kopējais finansējums) un par minēto 

finansējumu tiek sagatavota ikgadējā atskaite pie uzraudzības ziņojuma, 

nav nepieciešamības atsevišķi identificēt Rīcības plāna izmaksu 

apkopojumu. Papildus, jānorāda, ka infrastruktūras projektu izmaksas 

tiek identificētas Jūrmalas pilsētas investīciju plānā un projekta 

īstenošana tiek uzsākta tikai gadījumos, ja Jūrmalas pilsētas dome ir 

pieņēmusi lēmumu paredzot finansējumu gan kārtējā budžeta ietvaros, 

gan Investīciju plānā. Ņemot vērā iepriekš minēto – priekšlikums svītrot 

II. Stratēģiskās daļas 3.nodaļu - “Rīcības plāna izmaksu apkopojums”. 


