
N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

1 Jūrmala

Likumdošanas iniciatīvu sagatavošana, lai mainītu

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas

metodiku, ar mērķi veicināt ar kūrorta attīstību

saistīto uzņēmumu attīstību Jūrmalā

Izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām ar mērķi ieviest diferencētas nekustamā īpašuma nodokļa likmes Jūrmalas

teritorijā, paredzot zemāku likmi tajās pilsētas daļās, kurās plānota kūrorta attīstība (saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības

stratēģiju 2010.- 2030.gadam).

pastāvīgi 
JVA Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa, Attīstības pārvaldes 

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

2 Latvija
Sadarbība ar citiem potenciālajiem Latvijas

kūrortiem

Kopīgu projektu īstenošana ar citiem Latvijas potenciālajiem kūrortiem un kūrorta pakalpojumu sniedzējiem tādās jomās kā

darbinieku apmācība, mārketings, pētījumi, attīstības stratēģiju veidošana un ieviešana.
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

3 Pasaule
Sadarbība ar ārvalstu un starptautiskajām kūrortu

un tūrisma organizācijām
Kopīgu projektu īstenošana, pieredzes apmaiņa kūrorta un tūrisma jomā. pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

4 Jūrmala
Kūrorta attīstībai labvēlīgu administratīvo

instrumentu ieviešana

Nodevas iekasēšana par autotransporta līdzekļu (izņemot elektromobiļu), iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas

valstspilsētas administratīvajā teritorijā. 
pastāvīgi JVA Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa

5 Jūrmala Datu noliktavas un datu analīzes rīka ieviešana Ieviesta datu noliktava un datu analīzes rīks. 2022 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde 

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

6 Jūrmala Aptauju veikšana - kūrorta attīstībai
Socioloģiski pamatotu aptauju veikšana ar mērķi noskaidrot Jūrmalas viesu viedokli par iespaidiem Jūrmalā un saņemto

pakalpojumu klāstu un kvalitāti. Ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu saistīto uzņēmēju aptauju veikšana.
reizi divos gados

JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga

nodaļa, Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

7 Jūrmala
Datu ieguve par tūrisma pieprasījumu un

starptautisko kontekstu

Tirgus pētījumi par kādu no stratēģiskajiem Jūrmalas tūrisma tirgiem (Krievija, Lietuva, Vācija, Zviedrija, Somija, Norvēģija, 

Igaunija, Baltkrievija un Latvija) tūrisma un kūrorta kontekstā. Izvietoti apmeklētāju uzskaites skaitītāji (e-skaitītāji), lai

nodrošinātu ticamu datu ieguvi par apmeklētāju plūsmu pasākumos, tūrisma objektos.

pastāvīgi
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

 2021.gada 22.decembra lēmumam Nr.639 

 1.pielikums Jūrmalas domes 

 Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns”                                                    

II.nodaļas "Rīcības plāns"  g) apakšnodaļa „Darbības un pasākumi” 

 (protokols Nr.21, 2.punkts) 

 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību, kapitālsabiedrību kompetencē esošās rīcības, sadalot tās pa stratēģiskajiem mērķiem 

Prioritāte P1.1. Kūrortu tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana

Rīcības virziens R1.1.1.: Kūrortu tiesiskās sistēmas un organizāciju izveides veicināšana

Rīcības virziens R1.1.2.: Kūrorta attīstības plānošana

Vidējā termiņa mērķis M1. Kūrorts un tikšanās vieta



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

8
Jūrmala, 

Ķemeru NP

Jūrmalas kūrorta dabas resursu aizsardzības

pasākumi un racionāla dabas dziedniecisko resursu

izmantošana

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi Slokas purva dūņu atradnes dūņu reģenerācijas lauku pārbūve, jaunu pievadceļu

izbūve, slūžu pārbūve, grāvju atjaunošana. Krasta kāpu uzturēšana (invazīvo sugu izplatības ierobežošana, kāpu vides

saglabāšana)

(Sasaistē ar R.2.8.1. aktivitāti Lielupes krastmalas un piekrastes ekosistēmas ilgtspējīga apsaimniekošana ). 

2022
SIA "Jūrmalas ūdens", JVA Attīstības pārvaldes

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

9 Ķemeri Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstība

Pašvaldības infrastruktūras pilnveide pašvaldībai piederošās teritorijās Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstības

veicināšanai.

(Sasaistē ar R1.5.2. aktivitāti Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide un ar R1.6.2.

aktivitāti Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros ).

2022
JVA Attīstības pārvalde, Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

10 Jūrmala
Arhitektūras pieminekļu un kultūrvēsturiski vērtīgu

ēku saglabāšanas pasākumi

Privātīpašumā esošu arhitektūras pieminekļu aizsardzība, sniegts atbalsts sabiedriski pieejamu un publiski apskatāmu ēku

atjaunošanai un uzturēšanai. Vēsturiskās apbūves aizsardzības statusa aktualizēšana.
pastāvīgi Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs

11 Jūrmala
Vēsturiskās apbūves vērtību apzināšana un

popularizēšana

Jūrmalas vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturisko vērtību apzināšana – vēsturisko koka ēku, dekoratīvo būvdetaļu, fasāžu

apdares elementu fiksēšana, izvērtēšana un sistematizēšana. Vēsturisko ēku popularizēšana, t.sk. izdodot iespieddarbus,

informatīvos materiālus, publikācijas.

pastāvīgi
Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs, JVA

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

12 Jūrmala
Jūrmalas minerālūdens un termālo ūdens resursu

pārvaldība

Minerālūdens un termālo ūdeņu urbumu pārvaldība un atjaunošana. Pārskats ar visiem pieejamiem urbumiem, tai skaitā

iekonservētajiem. Pētījums par iekonservēto urbumu atjaunošanas iespēju, un provizoriskajām atjaunošanas izmaksām, t.sk.,

jaunu urbumu izveides nepieciešamības izpēte. 

2022
JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa,

Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļa.

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

13 Jūrmala Kompetences centra ieceres attīstība

Kūrortoloģijas attīstība Jūrmalā, augstu pakalpojumu un produktu ieviešana, iesaistot zinātniskos institūtus, ārstniecības

iestādes, augstākās izglītības iestādes, komersantus. 

(Sasaistē ar R1.6.1. aktivitāti Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros un ar R.3.7.1. aktivitāti

Veicināt esošo uzņēmumu attīstību un jaunu uzņēmumu rašanos ).

2022

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

14 Jūrmala Kūrorta izglītības programmas izstrāde Kūrorta izglītības programmas izstrāde sadarbībā ar kūrorta un tūrisma nozares speciālistiem. 2022

JVA Izglītības pārvalde, Attīstības pārvaldes Tūrisma un

uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Stratēģiskās plānošanas

nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

15 Jūrmala
Izmitināšanas pakalpojumu kvalitātes

paaugstināšanas veicināšana
Organizētas apmācības viesnīcām ar mērķi paaugstināt izmitināšanas pakalpojumu kvalitāti. pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

Prioritāte P1.4. Viesmīlības pakalpojumu attīstība

Rīcības virziens R1.4.1.: Izmitināšanas pakalpojumu un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens R1.2.1.: Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība

Rīcības virziens R1.3.1.: Kūrorta resursu izpēte un aizsardzības pasākumu plānošana

Prioritāte P1.2. Kūrorta attīstība

Rīcības virziens R1.2.2.: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība

Prioritāte P1.3. Kurortoloģijas un kūrortam nepieciešamās izglītības attīstība

Rīcības virziens R1.3.2.: Kūrortoloģijas un kompetences centra attīstība

Rīcības virziens R1.3.3.: Kūrortu speciālistu izglītības sistēma



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

16 Jūrmala
Kvalitatīvas ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes

paaugstināšanas veicināšana

Organizētas apmācības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi paaugstināt ēdināšanas pakalpojumu

kvalitāti.
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

17 Jūrmala Tūrisma pakalpojumu piedāvājuma dažādošana

Jaunu tūrisma pakalpojumu attīstības veicināšana pilsētā atbilstoši pilsētas specializācijai, veicinot uzņēmējdarbības vides

attīstību 

(Sasaistē ar R.3.7.1. aktivitāti Veicināt esošo uzņēmumu attīstību un jaunu uzņēmumu rašanos ).

pastāvīgi
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums
Rezultāts

Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

18 Jūrmala
Veselības tūrisma iestāžu starptautiskās

sertificēšanas veicināšana

Jūrmalā esošo veselības tūrisma iestāžu starptautiskas sertificēšanas veicināšana ar mērķi celt šo iestāžu pakalpojumu kvalitāti 

un prestižu.
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

19 Jūrmala Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība
Nodrošināti kvalitatīvi veselības tūrisma pakalpojumi un jaunu veselības tūrisma pakalpojumu attīstība, t.sk., jauna

rehabilitācijas pakalpojuma – sportistu rehabilitācijas – attīstība SIA “Jūrmalas slimnīca” paspārnē.
pastāvīgi

SIA ''Jūrmalas slimnīca'', JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa, Jūrmalas Sporta servisa centrs,

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

20 Jūrmala Veselības tūrisma infrastruktūras attīstība Esošās infrastruktūras atjaunošana un attīstība, lai nodrošinātu kvalitatīvus veselības pakalpojumus. pastāvīgi
SIA ''Jūrmalas slimnīca'', JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

21 Ķemeri
Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma

objekta izveide Ķemeros

Dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros, revitalizējot degradēto teritoriju un veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību (sasaistē

ar R.1.2.1. aktivitāti Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstība un ar R1.3.2. aktivitāti Kompetences centra ieceres

attīstība ).

2022

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa,

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

22 Jūrmala
Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo

dabas tūrisma objektu pilnveide

Dabas tūrisma objektu pilnveide un jaunu dabas tūrisma objektu izveide visā pilsētā. Aizsargājamās dabas teritorijās, tajā

skaitā Ķemeru nacionāla parkā ietilpstošais Slokas ezers, objekti tiek izveidoti atbilstoši dabas aizsardzības /

apsaimniekošanas plāniem.

pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Attīstības pārvaldes Tūrisma un

uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Stratēģiskās plānošanas

nodaļa

23 Ragakāpa
Dabas lieguma “Ragakāpa” infrastruktūras

uzlabošanas plāna realizācija

Dabas aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īstenošana (pastaigu taku, skatu laukumu, informācijas zīmju, stendu izveide)

sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas

nodaļa

24
Darmštates 

priežu audze

Dabas lieguma “Darmštates priežu audze”

apsaimniekošanas pasākumu realizācija

Pasākumu realizācija sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un saskaņā ar lieguma dabas aizsardzības plānu, tai skaitā

svešo sugu izplatības ierobežošanu. Informācijas zīmju, stendu izveide.
pastāvīgi JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa

25
Lielupes grīvas 

pļavas

Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas”

apsaimniekošanas pasākumu realizācija un

atbilstošas infrastruktūras izveide

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi tiek veikta Dabas aizsardzības plānā iekļauto apsaimniekošanas pasākumu

realizācija, tajā skaitā dabas izziņas un atbilstošas infrastruktūras izveide (pastaigu takas, labiekārtotas atpūtas vietas,

informācijas zīmes, stendi un skatu platformas izveide dabas liegumā) un pļavu pļaušana.

pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas

nodaļa

26 Buļļu kāpa
Buļļu kāpas apsaimniekošanas plāna izstrāde un

labiekārtošana

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi veikta ģeoloģiski-morfoloģiskā objekta “Buļļu kāpa” apsaimniekošanas plāna

izstrāde, teritorijas labiekārtošana, veidojot skatu laukumu, kāpnes, barjeras un informācijas zīmes.
Pēc 2022 JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa

27

Ķemeru 

nacionālais 

parks 

Ķemeru nacionālā parka apsaimniekošanas

pasākumu realizācija

Dabas aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īstenošana sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Ķemeru nacionālā

parka fondu.
pastāvīgi JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

28 pludmales zona
Pludmales un peldvietu apsaimniekošanas un

izmantošanas noteikumu pilnveide

Jūrmalas pludmales zonas apsaimniekošanas noteikumu izstrāde, nosakot pludmales un peldvietu zonu sadalījumu, to

izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā uzturoties pludmalē, peldvietās, peldēšanai izmantojamās ūdenstilpnēs un

ūdenstecēs, sabiedriskās kārtības noteikumus pludmalē un peldvietās, kā arī sezonas objektu saskaņošanas, izvietošanas un

izmantošanas kārtību pludmalē. 

pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās

plānošanas nodaļa

29 pludmales zona

Baltijas jūras Rīgas jūras līča peldvietu un Jūrmalas

iekšzemes peldvietas infrastruktūras attīstība

saskaņā ar „Zilā karoga” programmas standartu un

Jūrmalas iekšzemes peldvietu un atpūtas vietu

infrastruktūras attīstība

Baltijas jūras Rīgas jūras līča peldvietu un Jūrmalas iekšzemes peldvietas infrastruktūras attīstība saskaņā ar „Zilā karoga”

programmas standartu.
2020

JVA Attīstības pārvalde, Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

Prioritāte P1.5. Veselības tūrisma attīstība

Rīcības virziens R1.4.2.: Ēdināšanas pakalpojumu attīstība

Rīcības virziens R1.5.2.: Veselības tūrisma infrastruktūras attīstība

Prioritāte P1.6. Aktīvā un dabas tūrisma attīstība

Rīcības virziens R1.6.1.: Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens R1.4.3.: Citu tūrisma pakalpojumu attīstība

Rīcības virziens R1.5.1.: Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība

Rīcības virziens R1.6.2.: Peldvietu infrastruktūras attīstība



30 Jūrmala
Pašvaldības īpašumā esošo glābšanas staciju

pārbūve un izbūve
Esošo glābšanas staciju pārbūve un jaunu būvniecība. 2022

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu tehniskā

nodrošinājuma nodaļa,  Jūrmalas pašvaldības policija

31 pludmales zona Steķu izbūve
Steķu – laivu piestātņu izbūve vairākās vietās Jūrmalas pludmalē atbilstoši teritorijas plānojumam, t.sk., radot jaunu tūristu

piesaistes objektu un laivu piestātnes vietu attīstību. 
2022

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa,

Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļa,

Jūrmalas ostas pārvalde.

32 Lielupes krasts Peldvietu un atpūtas vietu attīstība Lielupes krastos  Peldvietu un atpūtas vietu infrastruktūras izveide Lielupes krastos un drošības noteikumu izstrāde. 2022

JVA Attīstības pārvalde, Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Jūrmalas

pašvaldības policija

33 pludmales zona
Pludmales zonas labiekārtošana un

apsaimniekošana

Tualešu un dušu izbūve, apgaismojuma attīstība, tajā skaitā ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmu apgaismes

objektu izveide un citi pludmales labiekārtošanas pasākumi ar mērķi veicināt vides resursu vairošanu un ilgtspējīgu

izmantošanu un klimata pārmaiņu mazināšanu, ar mērķi padarīt peldvietas pievilcīgākas un pieejamākas apmeklētājiem.

Nodrošinot piekļuves ceļu un pārējās pludmales infrastruktūras piemērotību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Attīstības pārvalde, SIA ''Jūrmalas

Gaisma'', Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas

nodaļa

34 pludmales zona Transporta piekļuves uzlabošana pludmales zonai
Nobrauktuvju pārbūve, lai uzlabotu operatīvo un pludmales apsaimniekošanas transportlīdzekļu piekļuvi pludmalei (pēc

nepieciešamības).
pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Attīstības pārvaldes Infrastruktūras

investīciju projektu nodaļa

35

Pludmales 

zona, Lielupes 

krasts

Krasta erozijas procesu aizkavēšanas pasākumi

Realizēti pasākumi, lai aizkavētu jūras pludmales un Lielupes krasta eroziju, mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi, krasta

līnijas atkāpšanos. Pētījuma veikšana par plūdu iespējas novēršanu, klimata pārmaiņu ietekmes un krasta erozijas

mazināšanu.

2022

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Jūrmalas ostas

pārvalde, Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļa

36 pludmales zona

Ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmu

mobilo telefonu uzlādes punktu izveide Jūrmalas

pludmalē

Izvietoti ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmi mobilo telefonu uzlādes punkti Jūrmalas  pludmalē. 2018 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde 

37 pludmales zona
Inteliģento videonovērošanas kameru izveide

Jūrmalas pludmalē
Izvietotas inteliģentās videonovērošanas kameras Jūrmalas pludmalē. 2020 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde 

38 pludmales zona Viedo sensoru izvietošana Jūrmalas pludmalē Izvietoti viedie sensori Jūrmalas pludmalē. 2022 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde 

39 Jūrmala Publisko ūdeņu piekrastes pieejamības uzlabošana
Saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu īstenotas un labiekārtotas publiskās piekļuves vietas dabā ārpus dabas

aizsardzības teritorijām. Lielupes krastos esošajās palieņu pļavās izveidotas dabas takas un skatu platformas.
pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās

plānošanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

40 Lielupe Olimpiskā airēšanas un burāšanas centra izveide
Ūdens sporta centra attīstība Lielupē, papildinot Jūrmalas ostas funkcijas ar Jūrmalas ūdens sporta veidu attīstības un

pārvaldības funkciju. Burāšanas sacensību, ūdenstūrisma pasākumu organizēšana un publicitātes pasākumu īstenošana.
2022 Jūrmalas Sporta servisa centrs, Jūrmalas  ostas pārvalde

41 Jūrmala
Sporta infrastruktūras, pasākumu un pakalpojumu

attīstība

Sporta infrastruktūras attīstība, esošās infrastruktūras atjaunošana, daudzveidīgs sporta pasākumu piedāvājums. Eiropas

sporta titula iegūšana. Kvalitatīva līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu sporta pasākumu rīkošanai, saistību izpildes

kontrole ar mērķi nodrošināt līguma priekšmetā minēto uzdevumu īstenošanu.

pastāvīgi Jūrmalas Sporta servisa centrs

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

42 Jūrmala Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība

Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība ar mērķi padarīt kultūras dzīvi pilsētā daudzveidīgāku un pēc iespējas saistošu, tai

skaitā tādu pasākumu attīstība, kas piesaista pilsētai viesus no citām Eiropas Savienības valstīm. Kultūras tūrisma produktu

un pasākumu popularizēšana Latvijā. Nodrošinot vēsturisko ēku popularizēšanu, izdodot iespieddarbus, informatīvos

materiālus, publikācijas. 2 Vides objektu izveide, kas raksturos un veicinās Jūrmalas atpazīstamību un individualitāti.

pastāvīgi

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina

centrs, Jūrmalas kultūras centrs, SIA "Dzintaru koncertzāle",

JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa,

Pilsētplānošanas pārvalde, Jūrmalas muzejs un tā filiāles,

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde, Attīstības pārvalde

43 Jūrmala
Kultūras dzīves piedāvājuma attīstība visa gada

garumā

Bagātināts Jūrmalas kultūras dzīves piedāvājums, īpaši ziemas sezonā, padarot uzturēšanos pilsētā interesantāku jebkurā

gadalaikā, izdodot informatīvos tūrisma materiālus un īstenojot tūrisma mārketinga aktivitātes, tai skaitā sagatavots

pieteikums Jūrmalas dalībai konkurā par Eiropas kulūras galvas pilsētas statusu, kas uzlabotu Eiropas un pasaules valstu

iedzīvotāju informētība par Jūrmalu.

pastāvīgi

Kultūras nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs un tā filiāles,

Jūrmalas centrālā bibliotēka un tās filiāles, Jūrmalas kultūras

centrs un tā filiāles, Jūrmalas kultūras centrs, SIA "Dzintaru

koncertzāle", Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas

nodaļa, Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

44
Jūrmala 

Esošo Jūrmalas kultūras tūrisma objektu attīstība

Jūrmalas kultūras tūrisma objektu, kas piesaista viesus, uzturēšana un attīstība, to popularizēšana, īstenojot tūrisma

mārketinga aktivitātes. Īpaši  Jūrmalas muzeja atjaunošana un paplašināšana, Dzintaru koncertzāles lielās zāles pārbūve, u.c.
Pēc  2022

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs, SIA

"Dzintaru koncertzāle", JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde, Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

45 Ķemeri
Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras

atjaunošana un pilnveide

Degradētās Ķemeru teritorijas, tajā skaitā Ķemeru parka atjaunošana un kūrortam atbilstošas infrastruktūras izveidošana,

Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstības veicināšanai. Parka un ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu

izbūve (sasaistē ar R.1.2.1. aktivitāti Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstība ).

2022

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Tūrisma un

uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa,

Pilsētplānošanas pārvalde

Rīcības virziens R1.7.2.: Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība

Prioritāte P1.7. Kultūras tūrisma attīstība

Rīcības virziens R1.7.1.: Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība

Rīcības virziens R1.6.3.: Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

46 Jūrmala Darījumu tūrisma attīstība
Konferencēm atbilstošas infrastruktūras izveide ar 250 vietām

(Sasaistē ar R.3.7.2. aktivitāti Uzņēmējdarbības veicināšana ).
2022

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

Prioritāte P1.8. Konferenču tūrisma attīstība

Rīcības virziens R1.8.1.: Lielām konferencēm nepieciešamās infrastruktūras attīstība



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

47 Jūrmala
Konferenču un citu pasākumu komplekso

piedāvājumu sagatavošana un popularizēšana

Popularizēšanai sagatavoti kompleksi piedāvājumi potenciālajiem Jūrmalas kā tikšanās vietas klientiem, piedāvājot pilsētas

sniegtās iespējas konferenču norisei + kultūras notikumi + dabas tūrisma iespējas + medicīnas un rekreācijas pakalpojumi.

Kompleksie piedāvājumi tiek popularizēti Latvijas un ārvalstu starptautiskajos tūrisma pasākumos.

pastāvīgi
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa, Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

48 Jūrmala
Esošu un jaunu starptautisku kultūras un tikšanās

pasākumu iniciēšana un īstenošana
Esošu un jaunu Latvijas, Baltijas un plašāka mēroga pasākumu iniciēšana, īstenošana un popularizēšana. pastāvīgi

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs, Mārketinga

un ārējo sakaru pārvalde, Attīstības pārvaldes Tūrisma un

uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

49 Jūrmala
Jūrmalas kā konferenču un tikšanās vietas

popularizēšana nozares speciālistu vidē

Jūrmalas kā vietas, kur tiek organizētas dažāda mēroga konferences, semināri un tikšanās - pozicionēšana un popularizēšana

starptautiskajā un vietējā tūrisma tirgū. Iepazīšanās tūru organizēšana. Jūrmalas dalība starptautiskajā MICE organizācijā.
pastāvīgi

JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde, Attīstības

pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

50 Jūrmala
Jūrmalas kūrorta pārstāvniecība interneta un

mobilo lietotņu resursos

Jaunas tūrisma tīmekļvietnes un mobilo lietotņu, interaktīvo maršrutu ieviešana interneta vidē.

Tūrisma tīmekļvietnes un mobilo lietotņu attīstība, interaktīvo maršrutu izstrāde un ieviešana. 

 

pastāvīgi
JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

51 Jūrmala
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības portāla

funkcionalitātes paplašināšana 

Paplašināta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības portāla funkcionalitāte (ārējais portāls, mobilā lietotne, Jūrmalas domes sēžu

videotranslēšana un iekšējais portāls).

Jūrmalas portāla attīstība (ārējais portāls, iekšējais portāls, Jūrmalas  domes sēžu videotranslēšana). 

pastāvīgi

JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko

attiecību nodaļa, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

pārvalde

52 pludmales zona Digitālo stendu izveide Jūrmalas pludmalē Izvietoti digitālie stendi Jūrmalas pludmalē. 2022
JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Attīstības pārvalde

53 Jūrmala

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības zīmola

integrētās komunikācijas kampaņu un mārketinga

aktivitāšu īstenošana

Nodrošināta vienota Jūrmalas tēla attīstība, īstenojot Jūrmalas zīmola integrētās komunikācijas kampaņas un mārketinga

aktivitātes.
pastāvīgi JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

54 Jūrmala
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas attīstība un

uzturēšana
Ieviesta un uzturēta ģeogrāfiskā informācijas sistēma. 2022

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļa,

Attīstības pārvalde, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde, Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu

pārvaldīšanas nodaļa

55 Jūrmala

Digitālo informācijas stendu informācijas sistēmas

ieviešana un saistošu informācijas pasniegšanas

objektu izveide

Ieviesta Digitālo informācijas stendu informācijas sistēma. 6 tūrisma informatīvo E-kiosku uzstādīšana un uzturēšana visā

pilsētā (2 informatīvo E-kiosku uzstādīšana katru gadu).
2020

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde, Attīstības pārvaldes

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

56 Jūrmala Jūrmalas mūsdienu arhitektūras ceļvedis Jūrmalas mūsdienu arhitektūras ceļveža - kartes izveide. 2022 JVA Pilsētplānošanas pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

57 Jūrmala
Sadarbības projekti ar Jūrmalas sadraudzības

pilsētām
Īstenoti projekti ar sadraudzības pilsētām un organizētas pieredzes apmaiņas vizītes. pastāvīgi

JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un

protokola nodaļa sadarbojoties ar citām Jūrmalas

valstspilsētas administrācijas struktūrvienībām, pašvaldības

iestādēm, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

58

Jūrmala, 

Latvija, 

starptautiski

Diplomātiskā dienesta Latvijā un ārvalstīs pārstāvju

informēšanas aktivitātes
Īstenotas vizītes Jūrmalā, izstrādāti informatīvie materiāli – prezentācijas par Jūrmalu angļu valodā atbilstoši vizītes tēmai. pastāvīgi

JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un

protokola nodaļa

Rīcības virziens R1.10.2.: Sadarbība ar diplomātisko korpusu (ārvalstu vēstniecībām Latvijā un Latvijas Republikas vēstniecībām un konsulātiem ārvalstīs)

Rīcības virziens R1.8.2.: Konferenču un korporatīvo pasākumu nodrošināšanas pakalpojumu attīstība

Prioritāte P1.9. Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana

Rīcības virziens R1.9.1.: Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana

Rīcības virziens R1.9.2.: Informācijas pieejamības nodrošināšana

Prioritāte P1.10. Partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

Rīcības virziens R1.10.1.: Sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

59 Starptautiski
Asociācijām, starptautisko organizāciju

informēšanas un monitoringa aktivitātes

Organizētas starptautiskas vizītes, informēšana par starptautisko partneru īstenotajiem projektiem. Jūrmalas popularizēšana

ārvalstu kompānijām un starptautiskajām organizācijām ārvalstu vizīšu ietvaros.
pastāvīgi

JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un

protokola nodaļa

60 Latvija
Dalība Latvijas pašvaldību interešu pārstāvošajās

asociācijās

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību regulāra dalība asociāciju organizētajās sanāksmēs,

informācijas sniegšana, viedokļu sniegšana normatīvo aktu izstrādes procesā, kas ietekmē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības

darbību.

pastāvīgi

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes (to

struktūvienības) un kapitālsabiedrības (atbilstoši

kompetencei)

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

61 Jaundubulti Jaundubultu tilta celtniecība Jauna autotilta būvniecība pāri Lielupei Jaundubultos atbilstoši teritorijas plānojumam. 2022
JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Pilsētplānošanas pārvalde, Īpašumu pārvalde

62 Jūrmala Jūrmalas ielu un tiltu tīkla pilnveide
Jūrmalas ielu un tiltu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši teritorijas plānojumam, tajā skaitā Priedaines caurlaižu

punkta integrēšana TEN-T tīklā un maģistrālās ielas caur Ķemeriem integrēšana TEN-T tīklā, pieslēgums A10 ar P128.
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Pilsētplānošanas pārvalde, Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

63 Jūrmala

Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma

uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk.,

izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma

uzstādīšanai pilsētas ielās

Veikt Jūrmalas ielu un ceļu tīkla, tā sastāvā ietilpstošo objektu uzturēšanu un kvalitātes uzlabošanu, izstrādāt un ieviest viedā

apgaismojuma plānu, kā arī pakāpeniski veikt veco gaismekļu aizstāšanu ar inovatīviem un energoefektīviem apgaismojuma

risinājumiem.

pastāvīgi

SIA "Jūrmalas gaisma", JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās

plānošanas nodaļa

64 Jūrmala
Pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēmas

ieviešana
Ieviesta pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēma. ieviests

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

SIA "Jūrmalas gaisma", Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu

pārvaldīšanas nodaļa

65 Jūrmala
Iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēmas

ieviešana un attīstība
Ieviesta iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēma, kas tiek pilnveidota un attīstīta. 2022

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Jūrmalas pašvaldības policija

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

66 EuroVelo trase
Velomaršrutu EuroVelo 10 un EuroVelo 13

infrastruktūras attīstība
Veloceliņu attīstība velomaršrutā EuroVelo 10 un EuroVelo 13, marķējuma un zīmju izvietošana. 2022

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Jūrmalas Sporta servisa centrs, Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

67 Jūrmala Veloceliņu tīkla attīstība
Tematiskā plāna “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrāde. Tematiskajā plānojumā norādīto ieceru īstenošana

atbilstoši norādītajām prioritātēm.
2022

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas

nodaļa, Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju

projektu nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

68 Jūrmala
Elektrotransporta infrastruktūras pieejamības

nodrošināšana

Elektromobiļu un elektrovelosipēdu uzlādes punktu pieejamības veicināšana, sadarbībā ar Latvijas Republikas Satiksmes

ministriju.
2022

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa,

Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļa,

Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa

69 Jūrmala Transporta vadības informācijas sistēmas ieviešana Ieviesta transporta vadības informācijas sistēma. 2022 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

70 Jūrmala
Jūrmalas vizuālās identitātes veidošana un

uzraudzīšana

Jūrmalas zīmola vizuālās identitātes integrēšana pilsētvidē un dažādos mārketinga materiālos un Jūrmalas valstspilsētas

pašvaldības simbolikas lietošanas uzraudzība, t.sk. pilsētvides stendu un citu pilsētas mārketinga nolūkos izmantojamo

vides/foto objektu uzstādīšana un uzturēšana. Tirdzniecības vietu un veikalu izkārtņu u.c. uzņēmēju reklāmas saskaņošana un

uzraudzība atbilstoši Reklāmas likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

pastāvīgi

JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga

nodaļa, Pilsētplānošanas pārvalde, Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Pašvaldības

īpašuma nodaļa, Attīstības pārvaldes Tūrisma un

uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Jūrmalas Kultūrtelpas un

vides dizaina centrs

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

71 Jūrmala Jūrmalas robežzīmes izveide
Vizuāli izteiksmīgu Jūrmalas "vārtu" izveide Jūrmalas iebraukšanas vietās, t.sk. fotografēšanās un informācijas iegūšanas

punktu izveide. 
2021 JVA Pilsētplānošanas pārvalde

72 Jūrmala
Kultūras pieminekļu un dabas objektu informācijas

zīmju izvietošana

Informatīvo zīmi pie valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļiem izsniedz Valsts kultūras pieminekļu inspekcija.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un koku informatīvās zīmes.
pastāvīgi

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs, JVA Īpašumu

pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa,

Mežsaimniecības nodaļa, Kultūras nodaļa

Rīcības virziens R2.1.3.: Elektrotransporta infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens R2.2.1.: Jūrmalas vizuālās identitātes standarta izstrāde un ieviešana

Prioritāte P2.2. Marķējumu un informācijas zīmju sistēmas pilnveide

Rīcības virziens R2.2.2.: Racionālu un ērtu informācijas zīmju sistēmas izveide

Rīcības virziens R1.10.3.: Sadarbība ar asociācijām, starptautiskām organizācijām un institūcijām Latvijā un ārvalstīs

Vidējā termiņa mērķis M2. Komunālā un transporta infrastruktūra

Prioritāte P2.1. Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība

Rīcības virziens R2.1.1.: Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana

Rīcības virziens R2.1.2.: Velotransporta infrastruktūras attīstība



73 Jūrmala

Tūrisma objektu informācijas zīmju izvietošana

Tūrisma norāžu, tūrisma infostendu un objektu

infoplāksnīšu izvietošana.

Tūrisma objektu informācijas zīmju izvietošana visā Jūrmalas teritorijā.

Izvietotas norādes uz pašvaldības tūrisma objektiem vai unikāliem kultūras, sporta un atpūtas objektiem, kuriem ir būtiska

nozīme tūrisma piedāvājumā, stendi ar pilsētas karti un tūrisma objektiem, infoplāksnītes pie tūrisma objektiem. 

pastāvīgi

JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga

nodaļas Tūrisma infocentrs, Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Attīstības

pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

74 Jūrmala Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā

Sabiedriskā transporta attīstība, pilnveidojot maršrutu tīklu, reisu laikus un biežumu, apkalpošanas kvalitāti, nodrošinot

racionāla, moderna un videi draudzīga sabiedriskā transporta pakalpojumus. Izsniegtas speciālās atļaujas (licences) un ar tām

saistītie dokumenti regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un ar vieglajiem taksometriem Jūrmalas valstspilsētas

pašvaldības administratīvajā teritorijā.

pastāvīgi
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

75 Jūrmala Sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība
Jūrmalas vizuālajai identitātei atbilstošu sabiedriskā transporta pieturvietu attīstība, tai skaitā veicināt videi draudzīgu

sabiedriskā transporta līdzekļu iegādi sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai.
2022

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa, Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa,

Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas

nodaļa

76
Dzelzceļa 

stacijas Jūrmalā

Autobusu pieturvietu attīstība pie Jūrmalas

dzelzceļa stacijām

Autobusu pieturvietu infrastruktūras pilnveide, izveidojot pieturas tiešā redzamības zonā pie dzelzceļa stacijām un sadarbībā

ar AS “Latvijas dzelzceļš”, nodrošinot informācijas zīmju izvietošanu.
2018

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa, Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

77 Jūrmala Ūdens transporta attīstība Jūrmalā
Ūdens transporta sistēmas attīstība Jūrmalā, attīstot Lielupē pieturvietas kuģošanas līdzekļiem, atbilstoši teritorijas

plānojumam. 
2022

Jūrmalas ostas pārvalde, JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa

Rīcības virziens R2.3.3.: Ūdens transporta pakalpojumu attīstība, tai skaitā uz Rīgu un Jelgavu

Rīcības virziens R2.3.1.: Racionālas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšana

Prioritāte P2.3. Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība

Rīcības virziens R2.3.2.: Ērtas sabiedriskā transporta infrastruktūras nodrošināšana



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

78 Lielupe

Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu

attīstība, esošās infrastruktūras ilgtspējīga

uzturēšana un pakalpojumu kvalitātes

nodrošināšana

Jūrmalas ostas darbības un attīstības plānošana (t.sk. izvērtējot iespēju paplašināt ostas teritoriju, tai skaitā Priedainē), esošās

infrastruktūras ilgtspējīga uzturēšana un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana, nepieciešamo investīciju veikšana, ostas

uzņēmumu attīstība un mārketings. Nodrošināta kuģošanas līdzekļu satiksmes operatīvā vadība.

2022
Jūrmalas ostas pārvalde, JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa

79 Lielupe Jūrmalas ostas teritoriju un pakalpojumu attīstība

Piesaistītas investīcijas infrastruktūras un jaunu pakalpojumu izveidei un esošo pakalpojumu nodrošināšanai, radīti jauni

atpūtas tūrisma objekti un izveidotas publiski pieejamas piestātnes, attīstot Jūrmalas ostas teritorijas Tīklu ielā, Vikingu ielā

un Ostas salu.

pastāvīgi
Jūrmalas ostas pārvalde, JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

80
Lielupe 

Jūrmalā

Lielupes kuģošanas un ūdenstūrisma infrastruktūras

un pakalpojumu attīstība

Kuģošanai un kuģošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide, tajā skaitā, pakalpojumu un servisa

centra izbūve, atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām. Navigācijas zīmju, kārtības policijas, kuģu ceļa un piestātņu attīstība

Lielupē, t.sk. Vārnukrogā, Lielupē, Majoros, Dubultos, Buļļuciemā, Priedainē, Valteros, Slokā.

2022

Jūrmalas ostas pārvalde, JVA Attīstības pārvaldes

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Tūrisma un

uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Īpašumu pārvaldes

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

81 Jūrmala

Navigācijas iekārtu ikgadējā uzturēšana,

navigācijas iekārtu attīstīšana Lielupē līdz

Spuņciemam

Nodrošināta droša kuģošana un nodrošināta Lielupes navigācijas aprīkojuma atbilstība noteikumiem par kuģošanas līdzekļu

satiksmi iekšējos ūdeņos.
pastāvīgi

Jūrmalas ostas pārvalde, JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

82 Jūrmala

Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un

kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un

kvalitāte

Nodrošināti prasībām atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi

saskaņā ar ekonomiski pamatotām sabiedrisko pakalpojumu izmaksām.
pastāvīgi

SIA "Jūrmalas ūdens", JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

83 Jūrmala
Notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un

attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalas valstspilsētā

Notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošana Jūrmalā ar mērķi nodrošināt augstu virsūdens un

pazemes ūdens kvalitāti.
pastāvīgi

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļa,

Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, SIA

"Jūrmalas ūdens"

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

84 Jūrmala
Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu

pilnveide un uzturēšana

Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu vidējā termiņa plānošanas dokumenta izstrāde. Lietus kanalizācijas un

meliorācijas sistēmu uzturēšana, pārbūve un jauna būvniecība, ar mērķi novērst applūšanas riskus pašvaldībai piederošās

teritorijās. 

pastāvīgi

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļa, SIA

“Jūrmalas ūdens”, JVA Īpašuma pārvaldes Kapitālu daļu

pārvaldīšanas nodaļa

85 Jūrmala
Valstspilsētas meliorācijas sistēmu tehniskā

apsekošana un reģistrēšana Meliorācijas kadastrā

Noskaidrots pilsētas meliorācijas sistēmu būvju un komplektējošo elementu sastāvs un tehniskais stāvoklis. Sagatavotas

apsekošanas/inventarizācijas atskaites. Sakārtota pilsētas meliorācijas būvju grāmatvedības uzskaite. Meliorācijas sistēmas

reģistrētas valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi". Izpildītas Meliorācijas likumā un Ministru kabineta

26.03.2019. noteikumos Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” noteiktās prasības.

pastāvīgi
JVA Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļa,

Centralizētā grāmatvedība

86 Jūrmala
Lielupes grīvas smilšu sanešu / aizsērējuma

ikgadējā tīrīšana

Nodrošināta upes ūdeņu caurplūde Lielupes grīvas teritorijā, samazināts ūdens plūdu draudu risks pilsētas teritorijai 

(Sasaistē ar R3.4.1. aktivitāti Vides monitoringa informācijas sistēmas ieviešana un dažādu vides monitoringu veikšana ).
pastāvīgi

Jūrmalas ostas pārvalde, JVA Īpašuma pārvaldes Kapitālu

daļu pārvaldīšanas nodaļa

87 Lielupes krasts Plūdu novēršanas pasākumi
Realizēti pasākumi un izbūvēta infrastruktūra, lai mazinātu plūdu iespēju visā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības

administratīvajā teritorijā. 
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Jūrmalas ostas pārvalde, Pilsētplānošanas pārvaldes

Inženierbūvju nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

88 Jūrmala
Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgāde)

sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte

Nodrošināti prasībām atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības centralizētās siltumenerģijas apgādes pakalpojumi

saskaņā ar ekonomiski pamatotām sabiedrisko pakalpojumu izmaksām.
pastāvīgi

SIA "Jūrmalas siltums", JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla

daļu pārvaldīšanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

89 Jūrmala

Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana,

energoefektivitātes paaugstināšana un

energopārvaldības sistēmas ieviešana un

sertificēšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības

teritorijā

Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2022.gadam ieviešana, kuras rezultātā tiks

veicināta energoefektivitāte un pāreja uz vietējiem, atjaunojamiem energoresursiem. Paaugstināta Jūrmalas pašvaldības ēku

energoefektivitāte un sekmēta atjaunojamo energoresursu izmantošana (sasaistē R3.2.2. aktivitāti Pirmsskolas izglītības

iestāžu mācību vides uzlabošana, ar R.3.2.3. aktivitāti Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un ar R3.2.4.

aktivitāti Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana ). Ieviesta un sertificēta

energopārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 50001. Tiek veikta energodatu uzskaite un

monitorings. Efektīvi organizēta pieeja enerģijas lietošanas jautājumiem Jūrmalas pašvaldībā.

2022

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

visas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes un

kapitālsabiedrības

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

Rīcības virziens R2.6.1.: Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide

Rīcības virziens R2.6.2.: Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība

Rīcības virziens R2.6.3.: Sakaru un komunikācijas sistēmu attīstība

Prioritāte P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide

Rīcības virziens R2.5.1.: Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība

Rīcības virziens R2.5.2.: Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide

Rīcības virziens R2.5.3.: Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide

Prioritāte P2.6. Energoapgādes un sakaru attīstība

Prioritāte P2.4. Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē

Rīcības virziens R2.4.1.: Jūrmalas ostas attīstība

Rīcības virziens R2.4.2.: Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē



90 Jūrmala Interneta pieejamības nodrošināšana Wi-Fi zonu, bezmaksas Wi-Fi zonu un publisko interneta pieejas punktu attīstība. pastāvīgi JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

91 Jūrmala Publiskā interneta pieejas punktu izveide Pašvaldības publisko interneta pieejas punktu izveide. 2022 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

92 Jūrmala
Pašvaldības platjoslas optiskā datu pārraides tīkla

izveide
Izveidots pašvaldības platjoslas optiskā datu pārraides tīkls. 2022

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa

93 Jūrmala
Pašvaldības brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkla

izveide
Izveidots pašvaldības brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkls. 2022 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

94 Jūrmala
Brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājuma

ieviešana Jūrmalas valstspilsētā
Ieviests brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājums. Pēc 2022 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

95 Jūrmala

Sabiedriskā pakalpojuma (sadzīves atkritumu

apsaimniekošana) sniegšanas nepārtrauktība,

drošība un kvalitāte

Nodrošināti prasībām atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu

apglabāšanas pakalpojumi Jūrmalas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā saskaņā ar ekonomiski pamatotām

sabiedrisko pakalpojumu izmaksām.

pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, SIA "Atkritumu apsaimniekošanas

sabiedrība "Piejūra"", Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu

pārvaldīšanas nodaļa

96 Jūrmala
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide.

Rekultivētas atkritumu izgāztuves uzturēšana

Atkritumu savākšanas sistēmas attīstība, šķirotas atkritumu savākšanas veicināšana ar mērķi nodrošināt normatīvo aktu

prasības. Sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana. Veikta rekultivēto atkritumu izgāztuvju uzturēšana un

uzraudzība.

pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās

plānošanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

97 Jūrmala
Jūrmalas ainavas saglabāšanas, pārvaldības un

attīstības koncepcijas izstrāde
Izstrādāts regulējums ar kā palīdzību tiktu nodrošināta Jūrmalas ainavas saglabāšana un līdzsvarota attīstība. 2022 JVA Pilsētplānošanas pārvalde

98 Jūrmala
Parku, skvēru un kūrorta mazās infrastruktūras

attīstība un uzturēšana
Parku un skvēru mazās infrastruktūras uzturēšana un pilnveide. pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Pilsētplānošanas pārvalde, Attīstības

pārvalde

99 Jūrmala Publiskās telpas un ēku apsaimniekošana
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumu apsaimniekošana, labiekārtošana un sanitārās tīrības, pilsētas mežu, pludmales

un apstādījumu uzraudzība.
pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa

100 Jūrmala
Nokaltušo, avārijas un ainaviski mazvērtīgo koku

nociršana ielu apstādījumos

Sakoptas pilsētvides uzturēšana un pilsētvides ainavas uzlabošana, nocērtot nokaltušos, avārijas un ainaviski mazvērtīgos

kokus.
pastāvīgi JVA Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa

101 Jūrmala Ielu apstādījumu koku sakopšana

Sakoptas pilsētvides uzturēšana un pilsētvides ainavas uzlabošana, veicot ielu apstādījumu koku vainagu regulāro kopšanu

(vainagošanu) un koku zaru nozāģēšanu. Aizsargājamo dabas objektu (koku) sakopšana, aizsargāšana, inventarizācijas

veikšana.

pastāvīgi JVA Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa

102 Jūrmala Atvasāju nopļaušana un savākšana mežos 
Sakoptas pilsētvides uzturēšana un pilsētvides ainavas uzlabošana, veicot pašvaldības mežos lapu koku atvasāju nopļaušanu

un savākšanu.
pastāvīgi JVA Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa

103 Jūrmala Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveide
Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveide Kauguros un infrastruktūras izbūve

(sasaistē ar R3.7.2. aktivitāti Uzņēmējdarbības veicināšana ).
2022

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa,

Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas

nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa, Jūrmalas Bērnu un

jauniešu centrs.

104 Jūrmala
Lielupes krastmalas un piekrastes ekosistēmas

ilgtspējīga apsaimniekošana

Lielupes palieņu pļavu regulāra pļaušana, nodrošinot palieņu pļavu funkcijas. Pludmales aļģu savākšanas un

apsaimniekošanas tehnoloģiju ieviešana. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, atjaunošana (invazīvo sugu likvidēšana

biotopā “mežainas piejūras kāpas”, biotopam raksturīgās floras atjaunošana, (sasaistē ar R1.2.1. aktivitāti Jūrmalas kūrorta

dabas resursu aizsardzības pasākumi un racionāla dabas dziedniecisko resursu izmantošana ). Regulāra atkritumu

savākšana visā piekrastes teritorijā un Lielupes krastmalā, mazinot to ieskalošanu ūdenstilpēs.

pastāvīgi
JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Attīstības pārvalde

105 Jūrmala Graustu novākšana 
Vidi degradējošo objektu saraksta izveide, graustu nojaukšana, t.sk. bijušo sanatoriju “Līva”, “Daugava”, “Čaika” teritoriju

sakopšana.
pastāvīgi JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa

106 Jūrmala

Jūrmalas valstspilsētā esošo daudzdzīvokļu namu

pagalmu, izglītības iestāžu un piebraucamo ceļu

pārbūve, bērnu rotaļu un sporta laukumu

atjaunošana un izveide

Veikta pagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājām visā Jūrmalā, t.sk. izveidojot bērnu rotaļu

laukumus un vienkāršu sporta infrastruktūru. Uzstādīti bērnu rotaļu laukumi un vienkāršota sporta infrastruktūra izglītības

iestādēs, kā arī pludmalēs

pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Attīstības pārvaldes Infrastruktūras

investīciju projektu nodaļa

107 Jūrmala
Vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar

īpašām vajadzībām

Jūrmala – draudzīga pilsēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Infrastruktūras pilnveide, lai pēc iespējas nodrošinātu vides

objektu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
pastāvīgi

Jūrmalas Labklājības pārvalde, JVA Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Pašvaldības

īpašumu Tehniskā nodrošinājuma nodaļa

108 Jūrmala Būvniecības informācijas sistēmas ieviešana Ieviesta būvniecības informācijas sistēma. 2022
JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Pilsētplānošanas pārvalde

109 Jūrmala
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas

sistēmas ieviešana
Ieviesta teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma. 2022

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Pilsētplānošanas pārvalde

110 Jūrmala Dzīvnieku labturības pasākumu nodrošināšana
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršana, ievietošana dzīvnieku patversmē, dzīvnieku līķu

savākšana, kas ietver arī to apbedīšanu, un J noķerto klaiņojošo mājdzīvnieku aprūpe dzīvnieku patversmē.
pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa

Rīcības virziens R2.8.1.: Publiskās telpas pilnveide

Prioritāte P2.8. Publiskās telpas labiekārtošana

Prioritāte P2.7. Atkritumu utilizācijas sistēmas pilnveide

Rīcības virziens R2.7.1.: Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide



111 Jūrmala
Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana un jaunu

punktu izbūve
Pilnveidots un sakārtots vietējais ģeodēziskais tīkls, izbūvēti jauni punkti. 2022 JVA Pilsētplānošanas pārvalde

112

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu

administrēšanas sistēmas funkcionalitātes

paplašināšana

Paplašināta nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēmas funkcionalitāte. pastāvīgi

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa un Nodokļu

nodaļa

113

Jūrmalas 

valstspilsētas 

pašvaldības 

iestādes

Būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu

digitālā arhīva ieviešana

Ieviests būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu digitālais arhīvs. Būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu

digitalizācija BIS un TAPIS vēsturiskajām lietām.
pastāvīgi

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Pilsētplānošanas pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

114 Jūrmala
Kapsētu paplašināšana un jaunu kapsētu izveide un

to apsaimniekošana

Esošo kapsētu paplašināšana un jaunu kapsētu izveide atbilstoši teritorijas plānojumam sakarā ar to, ka trūkst vietas jau

esošajās. Nodrošināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo kapsētu uzturēšanu un pakalpojumu organizēšanu.
2022

Iestāde “Jūrmalas kapi”, JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības

īpašumu Tehniskā nodrošinājuma nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

115 Jūrmala
Jūrmalas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības

plānošana un plānu realizācija

Esošo dzīvojamo telpu efektīva apsaimniekošana. Ikgadējs dzīvojamās telpas pieprasījuma un dzīvojamā fonda attīstības

plāna izstrādes un ieviešanas izvērtējums. 
pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa, Pašvaldības

īpašumu nodaļa, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas

nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

116 Jūrmala
Jūrmalas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku

energoefektivitātes veicināšana

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku informēšana un motivēšana par energoefektivitātes pasākumu īstenošanas

iespējām. Sniegts finansiāls atbalsts tehniskās dokumentācijas izstrādei.
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa, SIA

"Jūrmalas siltums" 

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

117 Jūrmala Privātīpašumu sakoptības veicināšana
Konkursa “Pašvaldības sakoptākais īpašums” organizēšana, lai uzlabotu kūrortpilsētas vizuālo izskatu. Jūrmalas valstspilsētas

privāto īpašumu sakoptības veicināšana, organizējot reidus un kontrolējot īpašumu atbilstību saistošajiem noteikumiem.
pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa, Jūrmalas pašvaldības policija

Rīcības virziens R2.8.2.: Kapsētu un to infrastruktūras labiekārtošana

Prioritāte P2.9. Dzīvojamā fonda attīstība

Rīcības virziens R2.9.1.: Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība

Rīcības virziens R2.9.2.: Daudzdzīvokļu namu modernizācija

Prioritāte P2.10. Privātīpašuma sakārtošanas motivācija

Rīcības virziens R2.10.1.: Privātā īpašuma sakopšanas motivēšana



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

118 Jūrmala Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju veikšana

Socioloģiski pamatotu aptauju veikšana ar mērķi noskaidrot jūrmalnieku un Jūrmalas uzņēmēju viedokli par pilsētas un

uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības vides attīstību un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Aptauja tiek veikta reizi

divos gados.

reizi divos gados

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Mārketinga un

ārējo sakaru pārvalde

119 Jūrmala
Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu

izstrāde un uzraudzība

Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu, t.sk., lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu, izstrāde un

uzraudzība atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā

2014.-2022.gadam definētajiem mērķiem un prioritātēm, nodrošinot sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā.

pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļa,

citas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu

struktūrvienības un kapitālsabiedrības.

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

120

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Ātrgaitas interneta nodrošinājums Jūrmalas

valstspilsētas pašvaldības iestādēs

Visas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes ir nodrošinātas ar ātrgaitas interneta sakariem, šādi kāpinot pašvaldības

darba kapacitāti.
2022 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

121

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Pašvaldības e-pakalpojumu platformas ieviešana Ieviesta Pašvaldības e-pakalpojumu platforma. 2017 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

122 Jūrmala Jaunu e-pakalpojumu ieviešana Ieviesti jauni e-pakalpojumi. 2022

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja, Attīstības

pārvalde, Pilsētplānošanas pārvalde, Jūrmalas pašvaldības

policija, Īpašumu pārvalde, Jūrmalas Labklājības pārvalde

123

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Grāmatvedības informācijas sistēmas uzlabošana Esošās grāmatvedības informācijas sistēmas izpēte, ieviesta jauna vai uzlabota esošā grāmatvedības informācijas sistēma. 2022
JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Centralizētā grāmatvedība

124

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Personālvadības informācijas sistēmas ieviešana Ieviesta personālvadības informācijas sistēma. 2017
JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Personāla nodaļa

125

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Projektu pārvaldības informācijas sistēmas

ieviešana
Ieviesta projektu pārvaldības informācijas sistēma. 2019

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Attīstības pārvalde

126

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Lietotāju darbstaciju standartizācijas risinājuma

ieviešana, t.sk lietojumu virtualizācijas attīstība,

izveidojot universālāku lietotāja darbstaciju un

paaugstinot lietojumu drošību

Ieviests lietotāju darbstaciju standartizācijas risinājums pašvaldības iestādēs. 2022
JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Īpašumu pārvalde

127

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Bezvadu datu pārraides tīkla risinājuma ieviešana

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs
Ieviests bezvadu datu pārraides tīkla risinājums pašvaldības iestādēs. 2022 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

128 Jūrmala
Budžeta plānošanas, formēšanas un izpildes

kontroles informācijas sistēmas ieviešana

Esošās informācijas sistēmas izpēte, testēšana. Ieviesta budžeta plānošanas, formēšanas un izpildes kontroles informācijas

sistēma. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta plānošana tiek nodrošināta elektroniski.
2020

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Budžeta nodaļa, Centralizētā grāmatvedība

129 Jūrmala
Vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanas

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
Ieviesta vidēja termiņa budžeta plānošana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Pēc 2022

JVA Budžeta nodaļa, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās

plānošanas nodaļa

130 Jūrmala
Centralizēta budžeta plānošana un izpildes procesa

ieviešana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
Veikta finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites centralizācija Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. 2022

JVA Centralizētā grāmatvedība, Budžeta nodaļa,

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

131 Jūrmala
Kvalitatīva pašvaldības pārvaldes kapacitātes

nodrošināšana

Likumā „Par pašvaldībām” un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju efektīva īstenošana

un to uzturēšanai sabalansēta budžeta plānošana, nodrošinot pašvaldības kapacitātes celšanu.
pastāvīgi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

132 Jūrmala
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas

datubāzes profilaktiskā apkope
Paaugstināta datu precizitāte Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas datubāzē. pastāvīgi JVA Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

133 Jūrmala Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Nevalstisko organizāciju attīstība, projektu konkursi (tai skaitā paredzot īpašu projektu konkursu sporta projektiem) un

izpildes kontrole.
pastāvīgi 

Jūrmalas Labklājības pārvalde, Attīstības pārvaldes

Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Kultūras nodaļa, Īpašumu

pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa,

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde, Jūrmalas Sporta servisa

centrs

134 Jūrmala
Atbalsts jauniešu sabiedriskajām organizācijām un

iniciatīvas grupām
Atbalsts jauniešu organizāciju aktivitātēm, jauniešu brīvprātīgajam darbam, diskusiju vakariem, konkursiem. pastāvīgi Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

135 Jūrmala

Pastāvīga un proaktīva iedzīvotāju informēšana un

līdzdalības nodrošināšana pašvaldības politikas

plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā 

Savlaicīga iedzīvotāju informēšana un komunikācija mērķauditorijām atbilstošos informācijas izplatīšanas kanālos un

formātos par pašvaldības aktivitātēm, nodrošinot Jūrmalas iedzīvotāju informētības līmeņa pieaugumu par Jūrmalas

pašvaldības darbu. Aktīva sadarbība ar konsultatīvajām padomēm (mērķis līdz 2022.gadam - vismaz 50% Jūrmalas

iedzīvotāju atzīs, ka ir labi informēti par Jūrmalas pašvaldības darbu).

pastāvīgi
JVA Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko

attiecību nodaļa

Vidējā termiņa mērķis M3. Sociālā infrastruktūra

Prioritāte P3.1. Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu

Rīcības virziens R3.1.1.: Pilsētas attīstības plānošana

Rīcības virziens R3.1.2.: Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana

Rīcības virziens R3.1.3.: Nevalstiskā sektora attīstības atbalsts

Rīcības virziens R3.1.4.: Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem



136

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Klientu pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana Ieviesta klientu pārvaldības informācijas sistēma. 2018
JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja

137 Jūrmala
Veicināt sabiedrības izglītošanas un motivācijas

aktivitātes ūdenssaimniecības apsaimniekošanā

Veicināts pieslēgumu skaits pilsētas pārbūvētajai un paplašinātajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pielietojot dažādus

informēšanas kanālus un veidus (bukleti, sanāksmes, u.c.).
pastāvīgi

SIA ''Jūrmalas ūdens'', JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu

pārvaldīšanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

138 Jūrmala
Dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas

tiešsaistes sistēmas izveide

Izveidota elektroniskā sistēma, kas nodrošina, ka ikvienu dokumentu pašvaldības institūcijās un izglītības iestādēs (gan

klienti, gan darbinieki) var aizpildīt un iesniegt tiešsaistē.
2018

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja, Administratīvā

nodaļa

139 Jūrmala
Jūrmalas iedzīvotāja kartes ieviešana un attīstība

Ieviesta un regulāri attīstīta Jūrmalas iedzīvotāju karte, lai saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus, piemēram, atvieglojumus

sabiedriskajā transportā, bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs, u.c. Jūrmalas iedzīvotāju kartes popularizēšana.
2022

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

nodaļa, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

140

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Centralizētas infrastruktūras pārvaldības un

rezerves kopēšanas risinājuma ieviešana
Ieviests centralizētas infrastruktūras pārvaldības un rezerves kopēšanas risinājums. 2018 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

141

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Centralizēta drošības informācijas un notikumu

pārvaldības sistēmas (SIEM) ieviešana
Ieviesta centralizēta drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēma. 2018 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

142

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas

sistēmas (IDS/IPS) ieviešana
Ieviesta tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas sistēma. 2017 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

143

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Esošā pašvaldības datu centra modernizācija un

rezerves virtuālā datu centra izveide
Modernizēts esošais pašvaldības datu centrs un izveidots rezerves virtuālais datu centrs. 2017 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

144

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Dokumentu vadības sistēmas ieviešana Uzlabota esošā sistēma vai ieviesta dokumentu vadības sistēma. 2019

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja, Administratīvā

nodaļa

145

Jūrmalas 

pašvaldības 

iestādes

Lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu

pieteikumu informācijas sistēmas funkcionalitātes

paplašināšana

Paplašināta lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēmas funkcionalitāte. 2018 JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

146 Jūrmala
Nacionālās un starptautiskās nozīmes izglītības

jomas pasākumu organizēšana
Vismaz viena ikgadēja nacionālas vai starptautiskas nozīmes izglītības jomas pasākuma organizēšana Jūrmalā. pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde

147 Jūrmala
Labāko izglītības sektora darbinieku godināšanas

tradīciju izveide

Jūrmalas izglītības sektorā strādājošo kopības apziņas un motivācijas veicināšana, organizējot ikgadēju labāko pedagogu

godināšanu dažādās nominācijās.
pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde

148 Jūrmala
Individuāls metodiskais atbalsts jaunajiem

pedagogiem

Atbalsts jaunajiem pedagogiem (līdz 29 gadu vecumam) ar mērķi nodrošināt veiksmīgu profesionālo izaugsmi. Plānots

pastāvīgi sniegt atbalstu 20 – 25 jaunajiem pedagogiem. Atbalstu sniedz pedagogi - mentori (pašlaik Jūrmalā strādā 21

mentors).

pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde

149 Jūrmala Veselības apdrošināšanas politikas pilnveide
Veselības apdrošināšanas politikas korekcijas ar mērķi sniegt papildus motivāciju jauniem pedagogiem un paildzināt darba

mūžu, veicinot veselības profilaksi un veselīgu dzīvesveidu.
pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde, Personāla nodaļa

150 Jūrmala

Ar darba izpildi saistīto sabiedriskā transporta

izdevumu kompensācijas mehānisma pilnveide

izglītības sistēmā strādājošiem

Ar darba izpildi saistīto sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas mehānisma pilnveide Jūrmalas valstspilsētas

pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem un citiem izglītības jomas darbiniekiem, nodrošinot to,

ka kompensāciju izmantošana ir vienkārša, ērta un tā tiek izmantota.

pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde

151 Jūrmala
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības

sektora funkcionālais audits

Jūrmalas pašvaldības pārziņā esošo izglītības iestāžu un to pārvaldības struktūru funkcionālais audits ar mērķi apzināt

iespējas uzlabot izglītības sistēmas administratīvās pārvaldības efektivitāti, vērtējot un plānojot iespējas uzlabot pārvaldības

efektivitāti un samazinot tās izmaksas.

2016 JVA Izglītības pārvalde

152 Jūrmala
Atbalsts dzīvojamās platības nodrošināšanā

izglītības jomas darbiniekiem

Atbalsts dzīvojamās platības nodrošināšanā izglītības jomas darbiniekiem, tai skaitā atbalstot jaunos pedagogus. Atbalsta

ietvaros pašvaldība ap 10 pedagogiem nodrošina viņu vajadzībām atbilstošu pašvaldības dzīvojamā fonda mājokļu

pieejamību.

pastāvīgi JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa, Izglītības pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

153 Jūrmala
Pirmsskolas izglītības iestāžu iesaiste starptautiskās

sadarbības projektos
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas un pieredzes palielināšana, iesaistoties starptautiskos projektos. pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas pirmsskolas izglītības

iestādes

154 Latvija

Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana

visā Latvijas teritorijā Jūrmalas valstspilsētas

pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem

iedzīvotājiem

Noslēgti līgumi ar citām pašvaldībām un veikti norēķini par izglītības pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības

administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, ko sniedz citas pašvaldības.
pastāvīgi

JVA Budžeta nodaļa, Izglītības pārvalde, Jūrmalas

pirmsskolas izglītības iestādes

Rīcības virziens R3.1.5.: Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide

Prioritāte P3.2. Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība

Rīcības virziens R3.2.1.: Kopējā sektora attīstība, pārvaldība

Rīcības virziens R3.2.2.: Pirmsskolas izglītības pakalpojumi



155 Jūrmala

Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību vides

uzlabošana un kvalitatīva izglītības programmu

īstenošana

Izveidota ergonomiska mācību vide, veicot ieguldījumus iestāžu infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā, ēku un klašu telpu

pārbūvē un atjaunošanā (sasaistē ar R.2.6.2. aktivitāti Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana,

energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības

teritorijā ), iegādāts materiāltehniskais aprīkojums. Katrā izglītības iestādē veikti pamatdarbības pasākumi, nodrošinot katras

licencētas izglītības programmas kvalitatīvu īstenošanu.

pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Attīstības pārvaldes Infrastruktūras

investīciju projektu nodaļa, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības

īpašumu Tehniskā nodrošinājuma nodaļa, Jūrmalas

pirmsskolas izglītības iestādes

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

156 Jūrmala Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei
Pašvaldības sniegts papildus finansiālais atbalsts, nodrošinot 15 – 20 īpaši talantīgu skolotāju piesaisti no citām pilsētām, tai

skaitā izvērtējot iespēju šos pedagogus piesaistīt noteiktām skolām.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības

iestādes

157 Jūrmala Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai
Izveidots metodiskais centrs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, papildus ik gadu sniegts pedagogiem finansiāls atbalsts,

nodrošinot pedagogiem tālākapmācības iespējas. Atbalsts tiek sniegts 40% pedagogu (ap 350 pedagogi) 36 stundām ik gadu. 
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības

iestādes

158 Jūrmala Izglītības psihologu piesaiste
Izglītības psihologu piesaiste visām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātajām vispārizglītojošajām skolām ar mērķi

nodrošināt skolās labu mikrovidi.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības

iestādes

159 Jūrmala Karjeras konsultāciju attīstība
Profesionālu karjeras konsultantu darbības attīstība vispārizglītojošās izglītības iestādēs, veicinot to, ka audzēkņi orientējas uz

sev vēlamāko un piemērotāko profesionālās darbības izvēli.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības

iestādes

160 Jūrmala
Pagarinātās grupas pakalpojumu attīstība

sākumskolās

Pagarinātās grupas pakalpojumu nodrošināšana sākumskolās līdz 18:30. Tiek apmaksāta pilna likme vismaz vienam

pedagogam katrā vispārizglītojošā skolā un vismaz vienam pedagogam uz 120 audzēkņiem, kas kopā sastāda 24 likmes.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības

iestādes

161 Jūrmala Starptautiskās sadarbības attīstība
Starptautiskās sadarbības attīstība, katrai vispārizglītojošai skolai attīstot partnerību ar vienu – diviem ārvalstu partneriem ar

mērķi pārņemt un dalīties ar pieredzi izglītības pakalpojumu attīstībā.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības

iestādes

162 Jūrmala
Pašvaldības izglītības iestāžu tīmekļvietņu izveide

un uzturēšana 
Izstrādātas un uzturētas Pašvaldības izglītības iestāžu tīmekļvietnes pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības iestādes

163 Jūrmala

Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju

lietošanas apmācības

Apmācīti pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi par pieejamo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, tai skaitā

datortehnikas, mobilo iekārtu, interaktīvo tāfeļu u.c. efektīvu izmantošanu.
2022

JVA Izglītības pārvalde, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības iestādes

164 Jūrmala

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiskā

aprīkojuma iegāde vispārizglītojošo skolu

vajadzībām 

Iegādāts informācijas un komunikāciju tehnoloģiskais aprīkojums, tai skaitā datortehnikas komplekti, 90 datu projektoru un

100 interaktīvo tāfeļu, kā arī cita datortehnika (printeri, rezerves cietie diski u.c.), nodrošinot, ka 2022.gadā Jūrmalas

vispārizglītojošajās skolās vidēji ir 1 dators uz 3 audzēkņiem, 1 multimediju projektors uz 35 audzēkņiem, 1 interaktīvā tāfele

uz 40 audzēkņiem. 

2022
JVA Izglītības pārvalde, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības iestādes

165 Jūrmala

Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides

uzlabošana un kvalitatīva izglītības programmu

īstenošana

Izveidota ergonomiska mācību vide, veicot ieguldījumus iestāžu infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā, ēku un klašu telpu

pārbūvē un atjaunošanā un dienesta viesnīcu izveidē (sasaistē ar R.2.6.2. aktivitāti Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu

izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas

pašvaldības teritorijā ), iegādāts materiāltehniskais aprīkojums, tai skaitā dabaszinātņu klasēm, lai veicinātu izglītojamo

intereses un prasmes jomās, kas saistītas ar dabaszinātnēm. Katrā izglītības iestādē veikti pamatdarbības pasākumi,

nodrošinot katras licencētas izglītības programmas kvalitatīvu īstenošanu.

2022

JVA Izglītības pārvalde, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde, Attīstības pārvaldes Infrastruktūras

investīciju projektu nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu Tehniskā

nodrošinājuma nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa,

Jūrmalas vispārējās izglītības iestādes

166 Jūrmala
Pagarinātās grupas pakalpojumu attīstība 5.klases

skolēniem

Pagarinātās grupas pakalpojumu nodrošināšana 5.klašu skolēniem līdz 18:30, piemēram, sniedzot papildus atbalstu

pedagogiem. Tiek apmaksāta pilna likme vismaz vienam pedagogam katrā vispārizglītojošā skolā, kurā ir 5.klase, kas kopā

sastāda 11 likmes.

Sākot no 2020.gada - 

pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības

iestādes

167 Latvija

Vispārējās izglītības pieejamības nodrošināšana

visā Latvijas teritorijā Jūrmalas valstspilsētas

pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem

iedzīvotājiem

Noslēgti līgumi ar citām pašvaldībām un veikti norēķini par izglītības pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības

administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, ko sniedz citas pašvaldības.
pastāvīgi JVA Budžeta nodaļa, Jūrmalas vispārējās izglītības iestādes

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

168 Jūrmala
Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā,

pedagogu piesaiste

Pedagogu piesaiste ar mērķi veicināt izglītojamo intereses un prasmes, kas saistītas ar dabaszinātnēm, tai skaitā bioloģiju,

fiziku un ķīmiju.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde sadarbībā ar profesionālās ievirzes

un interešu izglītības iestādēm

169 Jūrmala
Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā,

materiāltehniskais aprīkojums

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde, lai veicinātu izglītojamo intereses un prasmes jomās, kas saistītas ar dabaszinātnēm, tai

skaitā bioloģiju, fiziku un ķīmiju.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde sadarbībā ar profesionālās ievirzes

un interešu izglītības iestādēm

170 Jūrmala Starptautiskās sadarbības attīstība

Starptautiskās sadarbības attīstība, katrai profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādei veidojot sadarbību ar ārzemju

partneriem ar mērķi pārņemt un dalīties ar pieredzi profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumu attīstībā.

Piedalīšanās starptautiskās izstādēs, konkursos, projektos un sacensībās. Dalība dažādās asociācijās, piemēram,

Starptautiskajā Mākslas asociācijā INSEA.                        

pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Mākslas skola, Jūrmalas

Mūzikas vidusskola, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu

centrs, Jūrmalas Sporta skola

171 Jūrmala
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība

mūzikā, pedagogu piesaiste
Pedagogu piesaiste ar mērķi veicināt izglītojamo intereses un prasmes, kas saistītas ar mūziku. pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Mūzikas vidusskola

172 Jūrmala
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība

mūzikā, materiāltehniskais aprīkojums
Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde, lai veicinātu izglītojamo intereses un prasmes mūzikā. pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Mūzikas vidusskola

173 Jūrmala
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu

mācību vides uzlabošana

Izveidota droša, ergonomiska mācību vide, veicot ieguldījumus iestāžu infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā ēku, inventāra

uzturēšanā un atjaunošanā.
pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Sporta skola

174 Jūrmala
Jūrmalas skolu un valsts mēroga sacensību rīkošana

izglītojamajiem

Jūrmalā tiek organizētas sacensības starp Jūrmalas izglītības iestādēm un valsts mēroga sacensības Jūrmalas Sporta skolas

pārstāvētajos sporta veidos.
pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Sporta skola

175 Jūrmala
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība

mākslas jomā

Nodrošinātas pieprasījumam un interesēm atbilstošas, daudzveidīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības

programmas. Veicināta karjeras izvēle. Pasākumu organizēšana nodrošinot bērnu un jauniešu interešu un spēju attīstību.

Nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide. Nodrošināts mūsdienīgs mācību un audzināšanas process.

pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Mākslas skola

176 Jūrmala
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes

materiālās bāzes pilnveidošana
Nodrošināts mūsdienīgs mācību un audzināšanas process profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādē. pastāvīgi JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Mākslas skola

177 Jūrmala
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu

pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai

Nodrošināta profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes pedagogu profesionālā pilnveide, atbilstoši Ministru

kabineta noteikumiem.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu

centrs, Jūrmalas Sporta skola

Rīcības virziens R3.2.4.: Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi

Rīcības virziens R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi



178 Jūrmala
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes

attīstība, materiāltehniskais aprīkojums

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra programmu īstenošanu ar

nepieciešamajiem resursiem. 
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu

centrs

179 Jūrmala

Pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu

izglītības iestāžu tīmekļvietņu izveide un

uzturēšana

Izstrādātas un uzturētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu tīmekļvietnes pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde, Jūrmalas profesionālās ievirzes un

interešu izglītības iestādes

180 Jūrmala

Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos,

sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības

procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot

attiecīgās darbības to īstenošanai

Veicināta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā, sadarbība starp jaunatni un pašvaldību, iesaistīšanās jaunatnes

organizācijās un jauniešu iniciatīvu grupās, fiziskās aktivitātēs un kultūras dzīvē. 
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu

centrs

181 Jūrmala
Jauniešu nodarbinātības veicināšana Jūrmalas

valstspilsētā

Sekmēta jauniešu bezdarba samazināšanās, veicināta jauniešu darba prasmju un darba iespēju palielināšanos

(Sasaistē ar R3.7.3. aktivitāti Skolu iesaiste un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, t.sk., izglītojamo, intereses veicināšana par

uzņēmējdarbību un nodarbinātību ).

pastāvīgi
JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu

centrs

182 Jūrmala
Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana

saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām

Nodrošināta aktuālas, viegli uztveramas informācijas un bezmaksas konsultāciju pieejamība jauniešiem Jūrmalas

valstspilsētā.
pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu

centrs

183 Jūrmala

Jauniešu veselības, drošības un sociālās aizsardzība

un informācijas un izglītošanas pasākumu

nodrošinājums

Uzlabota jauniešu informētības un izglītības līmenis par veselības veicināšanu, slimību profilaksi, reproduktīvās un garīgās

veselības jautājumiem, veicināts veselīgs dzīvesveids, lai samazinātu jauniešu dažāda veida atkarības, kā arī nodrošināta

jauniešu vajadzībām atbilstoša veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība.

pastāvīgi
Izglītības pārvalde, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu

centrs

184 Jūrmala
Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot

esošās un radot jaunas
Nodrošināta jauniešiem iespēja lietderīgi izmantot brīvo laiku un veicināta kultūras pasākumu pieejamība. pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu

centrs, JVA Kultūras nodaļa

185 Jūrmala

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu

mācību vides uzlabošana un kvalitatīva izglītības

programmu īstenošana

Izveidota ergonomiska mācību vide, veicot ieguldījumus iestāžu infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā, ēku un klašu telpu

pārbūvē un atjaunošanā (sasaistē ar R.2.6.2. aktivitāti Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana,

energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības

teritorijā ). Katrā izglītības iestādē veikti pamatdarbības pasākumi, nodrošinot katras licencētas izglītības programmas

kvalitatīvu īstenošanu.

pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Attīstības pārvaldes Infrastruktūras

investīciju projektu nodaļa, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības

īpašumu nodaļa, Pašvaldības īpašumu tehniskā

nodrošinājuma nodaļa, Jūrmalas profesionālās ievirzes un

interešu izglītības iestādes

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

186 Jūrmala Iekļaujošās izglītības attīstības centra attīstība
Iekļaujošās izglītības attīstības centra un pakalpojumu attīstība ar mērķi nodrošināt metodisku un pedagoģisku palīdzību

vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem un viņu vecākiem, pedagogiem.
2022 JVA Izglītības pārvalde

187 Jūrmala Alternatīvās izglītības attīstības centra attīstība
Alternatīvās izglītības attīstības centra un pakalpojumu attīstība ar mērķi nodrošināt metodisku un pedagoģisku palīdzību

alternatīvās izglītības metožu ieviešanai vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem un viņu vecākiem, pedagogiem.
2022 JVA Izglītības pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

188 Jūrmala
Jūrmalas vispārizglītojošo skolu sadarbība ar

augstākās izglītības iestādēm

Sadarbības attīstība starp vismaz vienu Jūrmalas vispārizglītojošo skolu un Latvijas augstākās izglītības iestādi ar mērķi

sagatavot topošos studentus, kuri atbilstu augstākās izglītības iestādes prasībām, piemēram, organizējot īpašas papildus

nodarbības, konkursus un olimpiādes.

pastāvīgi
JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas vispārējās izglītības

iestādes

189 Jūrmala
Izglītības pakalpojumu sniegšanas centrs

imigrantiem un reemigrantiem – iespēju izpēte

Izvērtējuma veikšana ar mērķi apzināt reģionālā un nacionāla līmeņa pieprasījumu pēc specializētiem izglītības

pakalpojumiem imigrantiem un reemigrantiem, pakalpojumu sniegšanas formu un izmaksām, pieejamo infrastruktūru un

pedagogiem.

2019 JVA Izglītības pārvalde, Attīstības pārvalde

190 Jūrmala Attālinātās izglītības pakalpojumu attīstība Attālinātās izglītības pakalpojumu klāsta attīstība iekļaujošās un alternatīvās izglītības jomās. pastāvīgi

JVA Izglītības pārvalde, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde, iekļaujošās un alternatīvās izglītības

iestādes

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

191
Jūrmala

Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība

Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā

Organizēti un nodrošināti kultūras pasākumi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas,

mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā. Popularizēti kultūras

pasākumi.
pastāvīgi

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs un tā filiāles,

Jūrmalas Centrālā bibliotēka un tās struktūrvienības,

Jūrmalas kultūras centrs, SIA "Dzintaru koncertzāle", JVA

Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa,

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

192

Jūrmalas 

kultūras 

iestādes

Jūrmalas kultūras iestāžu ēku remonts un

būvniecība, teritoriju labiekārtošana un

materiāltehniskais nodrošinājums

Jūrmalas kultūras iestāžu ēku remonts, atjaunošana/pārbūve un būvniecība, teritoriju labiekārtošana, materiāltehniskā

aprīkojuma iegāde.
2022

JVA Kultūras nodaļa, Attīstības pārvaldes Infrastruktūras

investīciju projektu nodaļa, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības

īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa

193

Jūrmalas 

kultūras 

iestādes

Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes

un konkurētspējas nostiprināšana

Veiktas aktivitātes Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurētspējas nostiprināšanai un Jūrmalas tautas

tērpa izveide
2022

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs un tā filiāles,

Jūrmalas kultūras centrs, SIA "Dzintaru koncertzāle"

Rīcības virziens R3.2.5.: Iekļaujošās un alternatīvās izglītības pakalpojumi

Rīcības virziens R3.3.1.: Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide

Prioritāte P3.3. Daudzveidīga kultūras un sporta vide

Rīcības virziens R3.2.6.: Citi izglītības pakalpojumi (profesionālās, augstākās un mūžizglītības pakalpojumi)



194

Jūrmalas 

kultūras 

iestādes

Amatiermākslas attīstības veicināšana
Nodrošinātas mūžizglītības un radošuma attīstīšanas iespējas jūrmalniekiem. Dziesmu un deju svētku kustības saglabāšana.

Jūrmalas tautas tērpa izveide
pastāvīgi JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

195 Melluži
Mellužu estrādes kompleksa restaurācija un

pārbūve

Mellužu estrādes kompleksa, tajā skaitā estrādes un Piena paviljona restaurācija un pārbūve ar mērķi saglabāt un attīstīt

nozīmīgu kultūras mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus.
2019

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Kultūras nodaļa, Jūrmalas Kultūras centrs

196 Ķemeri  Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve 
Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve ar mērķi saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu, attīstot jaunus

pakalpojumus.
2021

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs, Mārketinga un

ārējo sakaru pārvalde

197 Jūrmala Teātra attīstība
Jūrmalas teātra attīstība, piemērotu telpu attīstība, teātra mākslas pieejamība atbilstoši dažādām mērķauditorijām, tai skaitā,

jaunu izrāžu veidošana, jauniešu studijas un leļļu studijas attīstība. 
2022 JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

198 Lielupe
Zvejniecības amata kultūras mantojuma

saglabāšana

Jūrmalas brīvdabas muzeja eksponātu restaurācija un pilnveide, attīstot zvejniecības amata prasmju aktivitāšu piedāvājumu,

kā piemēram laivu darināšanas, zivju kūpināšana vasaras sezonā, ar mērķi veicināt zvejas un jūras kultūras mantojuma

izmantošanu.

2022
JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu

nodaļa, Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs

199 Jūrmala
Jūrmalas muzeju piedāvajuma attīstība un

popularizēšana 

Veiktas aktivitātes ar mērķi palielināt muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijā, tai skaitā, Muzeja jaunās

vēsturiskās  ekspozīcijas izveide, V. Buša ekspozīcijas izveide. Attīstīt muzeju piedāvājumus un palielināt apmeklētāju skaitu. 2022
Jūrmalas muzejs, JVA Kultūras nodaļa, Mārketinga un ārējo

sakaru pārvalde

200 Lielupe Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstība
Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstība, tai skaitā izbūvējot ēku muzeja krājumiem, izstāžu zālei un administratīvās telpas,

izveidojot elektrības pieslēgumu un apgaismojumu, paplašinot stāvvietas, kā arī īstenojot tūrisma mārketinga aktivitātes.
2020

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas brīvdabas muzejs, Attīstības

pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

201 Jūrmala Mākslinieku kvartāla attīstība Izveidots radošs un oriģināls kultūras piedāvājums, Dubultu kultūras kvartāls 2022 JVA Kultūras nodaļa

202 Jūrmala
Pilsētas tēla “Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta”

izveide un attīstīšana

Plānotu aktivitāšu kopums, kas vērsts uz Jūrmalas kā Aspazijas un Raiņa pilsētas tēla attīstību, jauniešu teātra festivāla

rīkošana, Aspazijas un Raiņa vietu / objektu vienotas informācijas sistēmas izveide, atpazīstamības veicināšanas pasākumi.
2022

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs, Mārketinga un ārējo

sakaru pārvalde

203 Jūrmala Kino pakalpojuma attīstība
Organizēts kvalitatīvs un daudzveidīgs kino piedāvājums konkrētiem auditorijas segmentiem, īpaši akcentējot latviešu kino

piedāvājamu.
pastāvīgi JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

204 Jūrmala E-kultūras attīstība
E-vidē (tiešsaistē) pieejami kultūras pasākumi (koncertu, festivālu tiešraides), virtuāli kultūras iestāžu apmeklējumi, muzeja

krājumu digitalizācija.
pastāvīgi

JVA Kultūras nodaļa, Informācijas un komunikācijas

tehnoloģiju pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

205

Jūrmalas 

bibliotēkas un 

izglītības 

iestādes

Vienotā elektroniskā bibliotēku kataloga

papildināšana Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, tās

struktūrvienībās, un vispārējās izglītības iestāžu

bibliotēkās

Papildināts Jūrmalas bibliotēku mācību un pārējās literatūras krājums un atjaunināts Jūrmalas bibliotēku elektroniskais

kopkatalogs. Jūrmalas vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku mācību un pārējā literatūra, digitālie mācību līdzekļi u.c.

iekļauti elektroniskā kopkataloga sistēmā, paplašinot bibliotēku pakalpojumu klāstu.Papildināts novadpētniecības

kopkatalogs ar digitalizētām vienībām.

pastāvīgi

Jūrmalas Centrālā bibliotēka, JVA Kultūras nodaļa,

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Jūrmalas vispārējās izglītības iestādes

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

206 Jūrmala Publiskās sporta infrastruktūras attīstība Publiskās sporta infrastruktūras attīstība Jūrmalā, t.sk., Jūrmalas Sporta skolas energoefektivitātes paaugstināšana. 2022

Jūrmalas Sporta servisa centrs, JVA Attīstības pārvaldes

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Īpašumu pārvaldes 

Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa

207 Jūrmala Valsts vadošo sporta speciālistu piesaiste Valsts vadošo sporta speciālistu piesaiste, lai veicinātu augstus sasniegumus sportā. pastāvīgi Jūrmalas Sporta servisa centrs

Rīcības virziens R3.3.3.: Sporta sektora attīstība

Rīcības virziens R3.3.2.: Bibliotēku sniegto pakalpojumu pilnveide



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

208 Jūrmala
Vides monitoringa informācijas sistēmas ieviešana

un dažādu vides monitoringu veikšana

Monitorings visās pilsētas peldvietās (gan oficiālās, gan neoficiālās) peldūdens kvalitātes noteikšanai, katru gadu no maija

līdz septembrim. Pazemes ūdens (sērūdeņraža, minerālūdeņu) kvalitātes analīzes (ķīmisko, mikrobioloģisko u.c. parametru

testēšana). 

pastāvīgi JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa

209 Jūrmala
Videonovērošanas sistēmas un videonovērošanas

tīkla ieviešana un attīstīšana

Ieviesta videonovērošanas sistēma un videonovērošanas tīkls. Veikti ieguldījumi videonovērošanas sistēmas un

videonovērošanas tīkla attīstībā.

No 2020.gada - 

pastāvīgi
JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

210 Jūrmala
Pašvaldības civilās aizsardzības preventīvo un

glābšanas pasākumu efektivitātes uzlabošana

Izveidots Pašvaldības operatīvais centrs. Uzlabota sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas darbība. Apstiprināts

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns. Nodrošināta iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai

skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaite, pagaidu izmitināšana, ēdināšana un sociālā aprūpe. Organizētas

pašvaldības civilās aizsardzības mācības. Nodrošināta sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā pašvaldības institūcijai

noteikto pienākumu izpilde.

pastāvīgi

Jūrmalas pašvaldības policija, JVA Informācijas un

komunikācijas tehnoloģiju pārvalde, Attīstības pārvalde,

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

211 Jūrmala Savvaļas dzīvnieku aktivitāšu ierobežošana Ierobežotas savvaļas dzīvnieku aktivitātes pilsētas teritorijā un nodrošināta dzīvnieku pārvietošana ārpus apdzīvotām vietām. pastāvīgi
JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa

212 Jūrmala Ugunsdrošības pārvaldība dzīvojamās mājās
2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.238 ''Ugunsdrošības noteikumi'' prasību ievērošana un ugunsdrošības

inventāra nodrošināšana objektos un to uzturēšana.
pastāvīgi JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa

213 Jūrmala

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības

pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un

kvalitātes uzlabošana

Jūrmalas pašvaldības policijas infrastruktūras uzturēšana un attīstība, materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, iesaistīto

struktūrvienību kapacitātes celšana. Normatīvajos aktos noteikto funkciju efektīva īstenošana.
pastāvīgi

Jūrmalas pašvaldības policija, Administratīvā komisija, JVA

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu tehniskā

nodrošinājuma nodaļa

214 Jūrmala Atskurbšanas pakalpojumu sniegšana Nodrošināta diennakts atskurbšanas  telpu darbība. pastāvīgi Jūrmalas pašvaldības policija

215 Jūrmala
Glābšanas dienesta attīstība un darbības kvalitātes

uzlabošana
Glābšanas dienesta infrastruktūras uzturēšana un materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, kapacitātes celšana. pastāvīgi Jūrmalas pašvaldības policija

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

216 Jūrmala Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība

Jūrmalas atbalsta infrastruktūras attīstība un pilnveide un materiāltehniskā nodrošinājuma sagāde, t.sk., bērnu aprūpes

ģimeniskā vidē nodrošināšana saskaņā ar Quality4Children standartiem, un grupu dzīvokļu pakalpojumu attīstība cilvēkiem

ar garīgā rakstura traucējumiem.

2022
Jūrmalas Labklājības pārvalde, JVA Attīstības pārvaldes

Infrastruktūras investīciju projektu  nodaļa

217 Jūrmala Daudzbērnu ģimeņu atbalsta pasākumi
Balstoties uz daudzbērnu ģimeņu vajadzību izpēti, ieviest pašvaldības atbalsta politiku daudzbērnu ģimenēm, lai veicinātu

dzimstību.
pastāvīgi Jūrmalas Labklājības pārvalde, JVA Izglītības pārvalde

218 Jūrmala
Sociālās palīdzības administrēšanas

lietojumprogrammas funkcionalitātes paplašināšana
Paplašināta esošā sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas funkcionalitāte. 2022

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Jūrmalas Labklājības pārvalde

219 Jūrmala Telemedicīnas risinājumu ieviešana Ieviesti telemedicīnas risinājumi Pašvaldības sociālās aprūpes centros. 2017

JVA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde,

Jūrmalas Labklājības pārvalde, pašvaldības kapitālsabiedrība

''Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs -

Sloka'', Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas

nodaļa

220 Jūrmala
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu pieejamība

Sniegti kvalitatīvi un daudzveidīgi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi visā Jūrmalā un attīstīta

infrastruktūra. Izstrādāts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtējums ar mērķi noskaidrot sociālo

pakalpojumu klāstu un to pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī sniegti priekšlikumi to attīstībai.

pastāvīgi

Jūrmalas Labklājības pārvalde, Attīstības pārvaldes

Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Infrastruktūras investīciju

projektu nodaļa, pašvaldības kapitālsabiedrība ''Veselības

veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs - Sloka'',

Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

221 Jūrmala
Kvalitatīva Jūrmalas bāriņtiesas darba

nodrošināšana un darbinieku kapacitātes celšana

Sniegts finansiāls atbalsts, nodrošinot kvalitatīvu Jūrmalas bāriņtiesas darbu un darbinieku apmācības iespējas, lai Jūrmalas

bāriņtiesas darbinieki iegūtu un papildinātu speciālās zināšanas par bāriņtiesas funkcijām, uzdevumiem, kompetenci, darba

organizāciju, dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

pastāvīgi Jūrmalas bāriņtiesa

222 Jūrmala Sabiedrības integrācijas veicināšana

Īstenoti pasākumi latvisko vērtību stiprināšanai sabiedrībā, valsts valodas un kultūrtelpas saglabāšanai, mazākumtautību

skolēnu iekļaušanas sabiedrībā. Vienotas izpratnes veicināšanai par pagātnes notikumiem un Latvijas vēsturi. Veiktas

aktivitātes nepilsoņu skaita samazināšanai un nacionālās piederības izjūtas stiprināšanai. Veicināta dažādu kultūru integrācija,

rīkojot publiskus pasākumus un veidojot platformas starpkultūru dialogam. Veicināta izpratne un cieņa par dažādām

reliģijām un konfesijām. Stiprināta senioru kopiena un senioru iekļaušana sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināta dažādu

paaudžu savstarpējā integrācija. Aktīva dzīves veida veicināšana personām ar īpašām vajadzībām. Ilgstošu bezdarbnieku

iekļaušana sabiedriskajā dzīvē un pašizaugsmes veicināšana. Sniegts atbalsts personām, kuras pieder pie mazaizsargātajām

iedzīvotāju grupām.

pastāvīgi
Jūrmalas Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas

nodaļa

223 Jūrmala
Kvalitatīva sociālās palīdzības nodrošināšana un

sociālā atbalsta sniegšana

Nodrošināta kvalitatīva sociālā palīdzība sociāli mazaizsargātām personām, piešķirot pabalstu garantētā minimālā ienākuma

līmeņa nodrošināšanai un pabalstu uzturam Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem. Sniegts kvalitatīvs sociālais atbalsts

personu veselības uzlabošanai, ģimenēm ar bērniem, personām ar funkcionālajiem traucējumiem, personu sociālās

funkcionēšanas uzlabošanai vai atjaunošanai, dažādās ārkārtas un krīzes situācijās, personām ar invaliditāti integrācijai

sabiedrībā un personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā, piešķirot pabalstu Jūrmalas valstspilsētas

iedzīvotājiem. Nodrošinātas sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, piešķirot

pabalstu. Nodrošināta sociālās jomas darbinieku kvalifikācijas celšana un iesaiste nacionālas un starptautiskās sadarbības

projektos.

pastāvīgi Jūrmalas Labklājības pārvalde, JVA Attīstības pārvalde

224 Jūrmala
Kvalitatīva sociālā atbalsta sniegšana

mazaizsargātām personām mājokļa nodrošināšanai

Nodrošināts kvalitatīva sociālā atbalsta sniegšanas mazaizsargātām personām, veicot daļēju dzīvokļu komunālo pakalpojumu

apmaksu vai piešķirot dzīvokļa pabalstu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem.
pastāvīgi

JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa, Jūrmalas

Labklājības pārvalde

Rīcības virziens R3.5.1.: Sociālo pakalpojumu attīstība

Prioritāte P3.5. Kvalitatīvs sociālais atbalsts

Rīcības virziens R3.4.1.: Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana

Prioritāte P3.4. Droša dzīves vide



225 Jūrmala
Iestādes ‘’Jūrmalas kapi’’ sniegto pakalpojumu

pilnveide
Nodrošināta sabiedriskās vietās mirušu cilvēku transportēšana, kā arī bezpiederīgo un nezināmo personu apglabāšana. pastāvīgi Iestāde ‘’Jūrmalas kapi’’, Jūrmalas Labklājības pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

226 Jūrmala Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība
Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā

teritorijā.
pastāvīgi

Jūrmalas Labklājības pārvalde, SIA ''Jūrmalas slimnīca'',

Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

227 Jūrmala Veselīga dzīvesveida veicināšana Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana. pastāvīgi

Jūrmalas Labklājības pārvalde, Jūrmalas Sporta servisa

centrs, JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa

Rīcības virziens R3.6.2.: Veselīga dzīvesveida veicināšana

Rīcības virziens R3.6.1.: Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība

Prioritāte P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi



N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

228 Jūrmala Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana
Sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas uzņēmējiem (Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi) izstrādāti priekšlikumi

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa, Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

229 Starptautiski
Veicināt esošo uzņēmumu attīstību un jaunu

uzņēmumu rašanos

Dalība starptautiskās investīciju piesaistes izstādēs, izstrādāti investīciju objektu piesaistes materiāli, sniegts atbalsts Jūrmalas

biznesa inkubatora darbībai, veicinātas plašākas esošo un jauno uzņēmēju apmācību iespējas, sniegts atbalsts mentoru

programmas īstenošanā 

(Sasaistē ar Nr.1.3.2. aktivitāti Kompetences centra ieceres attīstība un ar R.1.4.3. aktivitāti Tūrisma pakalpojumu

piedāvājuma dažādošana ).

pastāvīgi
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

230 Jūrmala Uzņēmējdarbības veicināšana

Infrastruktūras izbūve, t.sk. Jauniešu mājas izbūve Pilsētas atpūtas parkā Kauguros, un īstenoti pasākumi uzņēmējdarbības

veicināšanai, (sasaistē ar R1.8.1. aktivitāti Darījumu tūrisma attīstība un ar R2.8.1. aktivitāti Pilsētas atpūtas parka un

Jauniešu mājas izveide ).

2022

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa,

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

231 Jūrmala

Tirdzniecības vietu attīstība un esošo tirdzniecības

vietu efektīvas darbības nodrošināšana un

labiekārtošana

Izsniegtas ielu tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu un citas pašvaldības atļaujas iedzīvotāju sabiedriskās

dzīves organizēšanas nodrošināšanai. Tirdzniecības vietu (“zaļo tirdziņu”, augļu un dārzeņu stendu, zivju tirgu u.c.) attīstība

Jūrmalā.

pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu

nodaļa

232 Jūrmala
Ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju

informācijas sistēmas ieviešana
Ieviesta ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju informācijas sistēma. 2022

Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības

nodaļa, Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde

233 Jūrmala Slokas papīrfabrikas tematiskā plāna izstrāde Slokas papīrfabrikas tematiskā plāna izstrāde, ietverot attīstības perspektīvas. Pēc 2022 Pilsētplānošanas pārvalde

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

234 Jūrmala Uzņēmējdarbības motivācijas veicināšana
Organizēti pasākumi un konkursi, kas veicina jaunu uzņēmumu rašanos. Rīkoti tematiskie semināri par jaunu ideju

ģenerēšanas metodēm uzņēmējdarbības uzsākšanai.
pastāvīgi

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa

235 Jūrmala

Skolu iesaiste un Jūrmalas valstspilsētas

iedzīvotāju, t.sk., izglītojamo, intereses veicināšana

par uzņēmējdarbību un nodarbinātību

Veicināta skolēnu interese iesaistīties uzņēmējdarbībā, sekmējot skolu iesaisti "Junior Achievement Latvia"programmā un

veicināta Jūrmalā deklarētu izglītojamo nodarbinātību.

(Sasaistē ar R.3.2.4. aktivitāti Jauniešu nodarbinātības veicināšana Jūrmalas pilsētā ). 

Organizētas aktivitātes, kas veicina nodarbinātību Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem.

pastāvīgi
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības

attīstības nodaļa, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

N.p.k. Teritorija Nosaukums Rezultāts
Aptuvens izpildes 

termiņš
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība

236

Jūrmala, 

kaimiņu 

pašvaldības

Sadarbības attīstība ar kaimiņu pašvaldībām Apzināti pašvaldību sadarbības virzieni un parakstīts apliecinājums par pašvaldību sadarbību. pastāvīgi

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes (to

struktūrvienības) un kapitālsabiedrības (atbilstoši

kompetencei).

Rīcības virziens R3.8.1.: Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām

Prioritāte P3.8. Partnerattiecību veidošana ar citām pašvaldībām

Rīcības virziens R3.7.3.: Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija

Rīcības virziens R3.7.2.: Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens R3.7.1.: Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta politikas plānošana un attīstība

Prioritāte P3.7. Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana


