
 

 

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.369 

(protokols Nr.14, 17.punkts 

1. Rīcības plāns 

 
Rīcības virziens RV1 “Sporta un aktīvās atpūtas aktivitāšu daudzveidība un pieejamība ikvienam” 

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

Nr. 

p.k. 

Rīcība Sasniedzamie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Atbildīgie Izpildes termiņš Indikatīvais 

finansējums, 

EUR 

Finansējuma 

avots 

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 

Īstenotas veselību 

veicinošas aktivitātes 

dažādām mērķu grupām: 

nūjošanas nodarbības, ielu 

vingrošanas nodarbības, 

joga pludmalē, sporta 

diena personām ar 

invaliditāti, Bočia 

nodarbības cilvēkiem ar 

pārvietošanās grūtībām 

u.c. 

Labklājības 

pārvalde 

Pastāvīgi 102 846 Pašvaldība, 

ESF 

2 Sniegt atbalstu 

iedzīvotāju 

iniciatīvām aktīva 

dzīvesveida 

veicināšanai 

Organizēti Iedzīvotāju 

iniciatīvas projektu 

konkursi, piešķirot 

pašvaldības 

līdzfinansējumu 

pasākumiem fizisko 

aktivitāšu veicināšanai 

Piešķirts finansējums 

iedzīvotāju iniciatīvas 

projektam gadā, kas vērsts 

uz fizisko aktivitāšu 

veicināšanu publiski 

pieejamās teritorijās 

Jūrmalas pilsētas 

dome, Labklājības 

pārvalde, AP 

Projektu nodaļa 

Pastāvīgi 9078 Pašvaldība 

3 Organizēt 

starptautiska, 

nacionāla un vietēja 

mēroga sporta un 

aktīvās atpūtas 

pasākumus 

Veicināta publisku, 

Jūrmalas iedzīvotājiem 

un viesiem pieejamu 

sporta pasākumu norise 

Jūrmalas valstspilsētā, 

piešķirot finansiālu 

Jūrmalā gadā notikuši 

vismaz seši dažāda 

mēroga publiskie sporta 

pasākumi dažādām 

mērķauditorijām, tajā 

skaitā vismaz viens 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Pastāvīgi 305 000 (gadā) Pašvaldība 
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dažādām mērķa 

grupām 

atbalstu to organizēšanai starptautisks pasākums 

gadā. 

 

 

 

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

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Atbildīgie Izpildes termiņš Indikatīvais 

finansējums, 

EUR 

Finansējuma 

avots 

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. 

Kauguros izveidots 

atpūtas parks ar skeitparku 

un āra trenažieriem 

AP Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa, Tūrisma un 

uzņēmējdarbības 

attīstības nodaļa, 

ĪP 

Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa, Jūrmalas 

BJIC 

2022.gads 8 953 950 Pašvaldība, 

Valsts, ERAF 

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 

Izveidoti āra trenažieri 

Jaundubultos un 

Mellužos; Lielupē 

izveidoti norobežoti 

peldceliņi 

ĪP 

Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa 

2020.-2026.gads Līdz 150 000 

(2020.gadā); no 

2021.gada esošā 

budžeta ietvaros 

Pašvaldība 

6 Attīstīt veloceliņu 

tīklu Jūrmalā  

 

 

Atjaunoti un izbūvēti 

jauni veloceliņi saskaņā 

ar Jūrmalas 

velosatiksmes attīstības 

koncepciju, tostarp veikta 

starptautisko Eirovelo un 

rekreatīvo velomaršrutu 

marķēšana 

Veloceliņa seguma 

atjaunošana gar dzelzceļu 

no Babītes administratīvās 

teritorijas līdz Priedaines 

stacijai (ieskaitot) VAS 

"Latvijas dzelzceļš" zemes 

vienībai, projektēšana 

veloceliņa izbūvei gar 

Vikingu ielu, projektēšana 

gājēju un veloceliņu 

Pilsētplānošanas 

nodaļa, AP 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa 

2020.-2026.gads 993 100, no 

2023.gada esošā 

budžeta ietvaros 

Pašvaldība, 

ES 
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izbūvei Slokas ielā no 

Druvciema līdz Valteru 

prospektam. 

 

 

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

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

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Atbildīgie Izpildes termiņš Indikatīvais 

finansējums, 

EUR 

Finansējuma 

avots 

7 Peldbaseina 

kompleksa izbūve 

Strēlnieku 

prospektā 

38 

Izbūvēts peldbaseins 

Strēlnieku prospektā 38, 

un nodrošinātas  

peldētapmācības 

nodarbības 1.- 6. klašu 

audzēkņiem 

Izbūvēts 25x12 m liels 

peldbaseins ar kustīgo 

grīdu 

Jūrmalas sporta 

servisa centrs 

2022.- 2026.gads 4 200 000 Pašvaldība, 

ES  

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. 

1 pasākums gadā Jūrmalas Sporta 

skola 

Katru gadu 

septembrī 

1 340 (gadā) Pašvaldība 

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 Izglītības  

pārvalde, Jūrmalas 

Sporta skola 

sadarbībā ar LOK 

Katru gadu 

septembrī 

1 200 (gadā) LOK, 

pašvaldība 

10 Organizēt Jūrmalas 

Futbola dienu 

Reizi gadā organizēta 

Jūrmalas futbola diena, 

popularizējot futbolu kā 

Jūrmalas pilsētas 

1 pasākums gadā 

 

Jūrmalas Sporta 

skola, Jūrmalas 

Futbola 

Attīstības atbalsta 

Sākot ar 2020. 

gadu katru gadu 

1 100 (gadā) Pašvaldība, 

LFF 
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raksturīgo  sporta veidu 

un piesaistīt izglītojamos 

Jūrmalas Sporta skolas  

Futbola akadēmijai 

fonds 

11 Ieviest obligāto 

peldētapmācību 

Jūrmalas 

valstspilsētas 

pašvaldības 

izglītības iestādēs 

Ieviesta obligātā 

peldētapmācība visiem 

Jūrmalas vispārējās 

izglītības iestāžu 1.-

4.klašu izglītojamajiem 

Peldētapmācība vispārējo 

izglītības iestāžu 1.-4. 

klašu izglītojamajiem 

 

Izglītības pārvalde; 

Izglītības iestādes 

No 2022. gada 75 000 (gadā) Pašvaldības 

un valsts 

mērķdotācija 

12 Nodrošināt bērniem 

un jauniešiem 

sporta aktivitātes 

izglītības iestādē 

Nodrošinātas sporta 

aktivitātes izglītības 

iestādēs un interešu 

izglītības programmas 

sportā 

Vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs 

nodrošināt 3 sporta 

nodarbības nedēļā, 

organizēt papildus 

ārpusstundu nodarbības 

dažādos sporta veidos 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Bērnu un 

jauniešu interešu 

centrs, Jūrmalas 

Sporta skola 

Pastāvīgi Esošā budžeta 

ietvaros 

Pašvaldība 

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

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Atbildīgie Izpildes termiņš Indikatīvais 

finansējums, 

EUR 

Finansējuma 

avots 

13 Izglītības iestāžu, 

sporta 

infrastruktūras 

attīstība 

Atjaunota izglītības 

iestāžu sporta 

infrastruktūra un 

materiāltehniskais 

nodrošinājums  

Atjaunota Kauguru 

vidusskolas sporta zāle un 

uzstādīts sintētiskā futbola 

laukuma apgaismojums  

 

AP Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa, Izglītības 

iestādes, Jūrmalas 

pilsētas dome, 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta 

skola, ĪP 

Pašvaldības 

īpašumu nodaļa, 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

2020.-2021.gads 6 706 526 

 

Pašvaldība, 

Valsts, ES 

fondu 

finansējums 

Atjaunota Mežmalas 

vidusskolas sporta zāle un 

āra sporta stadions 

2021-2023.gads 

Uzstādīta akustiskā 

sistēma Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas sporta hallē, 

atjaunots un labiekārtots 

sporta laukums un 

2023.gads 
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uzlabota esošā sporta zāle 

Pārbūvēta Ķemeru 

pamatskolas āra sporta 

infrastruktūra, pārbūvēts 

sporta zāles jumts, 

ierīkota ventilācijas 

sistēma 

2022.-2024. gads 

Izbūvēta Lielupes skolas 

sporta zāle (no 2021.gada  

. Jūrmalas Aspazijas 

pamatskolas sporta zāle) 

2021.-2022.gads 

Atjaunots Jaundubultu 

vidusskolas āra stadions 

2022.gads 

Atjaunots Pumpuru 

vidusskolas sporta 

laukuma segums 

Līdz 2026.gads 

Uzdevums U2.3. “Jūrmalas Sporta skolas attīstība” 

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Atbildīgie Izpildes termiņš Indikatīvais 

finansējums, 

EUR 

Finansējuma 

avots 

14 Veicināt 

konkurētspēju 

Atjaunota un pilnveidota 

infrastruktūra, 

materiāltehniskā bāze, 

inventārs 

Veikta Jūrmalas Sporta 

skolas sporta zāles fasādes 

un telpu atjaunošana 

  

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta 

skola; 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju 

pārvalde 

2020. gads 

 

15 000 Pašvaldība 

Iegādāti vienota dizaina 

sporta tērpi audzēkņiem 

2021.gadā 

pastāvīgi 

58 800 

14 500 (gadā) 

Jūrmalas Sporta skolas 

treneri nodrošināti ar 

planšetdatoriem un citu 

nepieciešamo IKT 

aprīkojumu, kā arī 

modernākajām 

programmām un 

metodiskajiem 

2021.gads 

pastāvīgi 

10 800 

3000 (gadā) 
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materiāliem 

Nodrošināts kvalitatīvs un 

jaunākajām mācību 

metodēm atbilstošs sporta 

inventārs, u.tml. 

pastāvīgi 18 700 (gadā)  

15 Izveidot 

konkurētspējīgu 

atbalsta sistēmu 

treneriem 

Izstrādāta 

konkurētspējīga atbalsta 

sistēma treneru piesaistei 

darbam Jūrmalas Sporta 

skolā (tālākizglītības 

iespējas, dzīvojamās 

platības, u.tml.) 

Piesaistīti 14 kvalificēti 

jauni treneri 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta 

skola, ĪP Dzīvokļu 

nodaļa 

Sākot ar 2021. 

gadu 

18 000 (gadā) Pašvaldība 

156 Atbalstīt labāko 

sportistu un 

komandu dalību 

sacensībās 

Izstrādāta atbalsta 

sistēma komandu un 

individuālo sportistu 

dalības iespējām 

nacionāla un starptautiska 

mēroga turnīros un 

sacensībās 

10 Jūrmalas Sporta skolas 

izglītojamo individuālajos 

sporta veidos un 5 

komandu dalība 

nacionālos un 

starptautiskos turnīros un 

sacensībās 

Jūrmalas Sporta 

skola 

pastāvīgi 58 000 (gadā) Pašvaldība, 

attiecīgā 

sporta veida 

federācija 

17 Organizēt mācību 

treniņu nometnes 

Jūrmalas Sporta 

skolas audzēkņiem 

Nodrošinātas mācību 

treniņu nometnes 

Jūrmalas Sporta skolas 

audzēkņiem. 

Organizētas mācību 

treniņu nometnes visos 12 

Jūrmalas Sporta skolas 

pārstāvētajās sporta 

veidos 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta 

skola 

pastāvīgi 64 582 (gadā) Pašvaldība 

18 Sacensību 

organizēšana 

Jūrmalas 

valstspilsētā 

Organizētas sacensības 

Jūrmalas Sporta skolas 

pārstāvētajos sporta 

veidos. 

Katru gadu organizētas 

aptuveni 26 sacensības 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta 

skola 

pastāvīgi 17 266 (gadā) Pašvaldība 

19 Veicināt nacionālo 

un starptautisko 

sadarbību 

Organizēšana un dalība 

pieredzes apmaiņas 

pasākumos, t.sk. 

projektos, ar citu valstu 

sporta skolām un 

organizācijām. 

Dalība Jūrmalas 

valstspilsētas, citos 

nacionālas nozīmes 

organizētajos pasākumos, 

5 īstenotas aktivitātes ar 

esošajiem vai jauniem 

Jūrmalas Sporta 

skola 

Pastāvīgi, 

2020.gadā izvērtēt 

esošā budžeta 

ietvaros 

6 000 (gadā) Pašvaldība 
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sadarbības partneriem 

citās valstīs,  

Rīcības virziens RV3 “Veicināt augstu sasniegumu sporta attīstību Jūrmalai raksturīgajos sporta veidos” 

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

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Atbildīgie Izpildes termiņš Indikatīvais 

finansējums, 

EUR 

Finansējuma 

avots 

20 Jaunu sporta 

infrastruktūras 

objektu izbūve 

Jūrmalas 

valstspilsētā 

Uzbūvēts Latvijas 

Futbola federācijas 

standarta futbola laukums 

Lielupē pie Jūrmalas 

Aspazijas pamatskolas, 

(t.sk. vieglatlētikas 

skrejceļi, konteineri 

ģērbtuvēm un 

inventāram, utt.) 

 Jūrmalas valstspilsētas 

austrumu daļā nodrošināts 

Latvijas Futbola 

federācijas standartiem 

atbilstošs futbola laukums 

- 1 

AP  Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa, Jūrmalas 

sporta servisa 

centrs 

2026. – 2028. 

gads 

500 000 Pašvaldība 

 

Jūrmalas sporta skolas 

peldbaseina pārbūve, t.sk. 

ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Jūrmalas valstspilsētas 

rietumu daļā (visblīvāk 

apdzīvota) nodrošināta 

pašvaldības peldbaseina 

pieejamība un 

peldapmācība. 

2020.gads 1 288 847.96 

 

Pašvaldība 

694 829.88, 

ES fonda 

finansējums 

 

21 Attīstīt Futbola 

akadēmiju un 

nodrošināt 

Jūrmalas Futbola 

skolas stratēģiskās 

attības plāns 2019.-

2022.gadam 

īstenošanu 

Jūrmalas Futbola skolai 

iegūts  Futbola 

akadēmijas statuss 

atbilstoši LFF 

standartiem un īstenots  

Jūrmalas Futbola skolas 

stratēģiskās attīstības 

plāns 2019.-2022.gadam 

Izveidota A līmeņa 

Futbola akadēmija 

Jūrmalas futbola 

skola 

 

līdz 2026 .gadam 917 513 Pašvaldība, 

LFF, 

Jūrmalas 

Futbola 

Attīstības 

atbalsta fonds 

22 Nacionālas nozīmes 

sporta bāžu izveide 

Jūrmalas 

valstspilsētā 

Izveidot Slokas stadionu 

par nacionālas nozīmes 

sporta bāzi. 

Sintētiskā zālāja pārbūve, 

papildu apgaismojums 

lielajam stadionam, 

atjaunošana tehniskajām 

ĪP Pašvaldības 

īpašumu nodaļa, 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

2022.-2023.gads 1 400 000 Pašvaldība, 

valsts budžets 
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telpām 

Jaunas papildinošas 

infrastruktūras izveide, 

t.sk. Slokas stadionam 

piegulošajā teritorijā - 

slēgtā futbola/ 

vieglatlētikas manēža 

 

 

 

2026.gads 8 670 000 Pašvaldība 

Uzdevums U3.2. “Cilvēkresursu piesaiste” 

Nr. Rīcība Sasniedzamie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Atbildīgie Izpildes termiņš Indikatīvais 

finansējums, 

EUR 

Finansējuma 

avots 

23 Veicināt Jūrmalas 

valstspilsētas 

atpazīstamību tai 

raksturīgajos sporta 

veidos  

Sniegt atbalstu Jūrmalas 

pilsētas sportistu 

treniņprocesa 

nodrošināšanai un dalībai 

sacensībās 

Piešķirts finansējums 

Jūrmalas pilsētai 

raksturīgo sporta veidu 

pārstāvjiem 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Pastāvīgi Esošā budžeta 

ietvaros 

Pašvaldība 

24 Nodrošināt 

Jūrmalas 

valstspilsētas sporta 

nozares intereses 

Sekmēta Jūrmalas 

valstspilsētas 

organizāciju sadarbība ar 

citām sporta nozari 

pārstāvošajām 

organizācijām 

Īstenota nacionālā un 

starptautiskā sadarbība ar 

citām sporta komandām, 

treneriem un klubiem. 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs, 

Jūrmalas Sporta 

skola 

Pastāvīgi Esošā budžeta 

ietvaros 

Pašvaldība, 

Sporta nozari 

pārstāvošās 

organizācijas 

25 Atbalstīt augstu 

sasnieguma sporta 

pasākumu, 

sacensību un 

turnīru norisi 

Jūrmalā 

Atbalstīti Jūrmalas 

pilsētai raksturīgie sporta 

veidi augstu sasniegumu 

sportā 

Piešķirts atbalsts 

pasākumu, sacensību un 

turnīru norisēm augsta 

sasnieguma sportā 

Jūrmalas pilsētā 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Pastāvīgi 200 000 (gadā) Pašvaldība 

26 Izveidot motivējošu 

atbalsta sistēmu 

Jūrmalas 

Izstrādāta motivējoša 

atbalsta sistēma Jūrmalas 

pilsētas sportistiem un 

Piešķirtas balvas par 

sasniegumiem sportā, t.sk. 

organizēts ikgadējais 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Pastāvīgi 47 300 (gadā) Pašvaldība 
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valstspilsētas 

sportistiem un 

treneriem 

treneriem par 

sasniegumiem sportā 

pasākums “Jūrmalas Gada 

balva sportā” 

 


