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KOPSAVILKUMS 

 
(1)  2020. gadā ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī būtiski ietekmēja Jūrmalas kultūras 

iestāžu publisko darbību.  Pārskata periodā kultūras iestādes pilnā apmērā publisko darbību 

varēja nodrošināt tikai 2,5 mēnešus un ierobežotā režīmā nedaudz vairāk kā piecus mēnešus.  

Jūrmalas kultūras iestādes, pielāgojoties esošai situācijai un nodrošinot kultūras 

pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību, veidoja un virtuālajā telpā piedāvāja kultūras 

pakalpojumus – tiešsaistes koncertus, teātra izrādes, pasaku lasījumus, virtuālās izstādes un 

kultūras pasākumus,  piemēram, Jūrmalas pilsētas muzejs un Aspazijas māja veidoja 

materiālu – mini filmas par Jūrmalas vēsturi un dzejnieces Aspazijas dzīvi. Jūrmalas teātris 

veidoja audiovizuālos pasaku lasījumus. Kultūras iestādes tos publicēja savos Facebook 

kontos. Kopā Jūrmalas pilsētā 2020.gadā notikuši 479 klātienes pasākumu, ko apmeklēja 84 

523 apmeklētāju  un 85 virtuālais pasākums, no kuriem 68 e-kultūras aktivitātes iestāžu 

Facebook kontos ar 166 035 apmeklējumu un 17 tiešraides, TV translācijas pasākumi ar 379 

514 skatījumu. Kopumā kultūras pasākumu apmeklējums ir nemainīgs, jo palielinājies e-

kultūras apmeklējums. 2020. gadā Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un piecās tās 

struktūrvienībās par 18% samazinājies klātienes pakalpojumu lietotāju skaits, salīdzinot ar 

2019. gadu, un klātienes izsniegumu skaits par 37%, bibliotēku apmeklējumu skaits 

samazinājies par 45%. 2020. gadā ir pieaudzis “3TD e-grāmatu bibliotēkas” reģistrēto 

lasītāju un e-grāmatu izsniegumu skaits. Digitālajā vietnē reģistrēti 143 jauni lasītāji, kas ir 

par 60 lasītājiem, jeb 72 % vairāk nekā 2019. gadā un izsniegtas 882 elektroniskas grāmatas, 

kas ir par 515 e-grāmatu izsniegumiem, jeb 140% vairāk nekā 2019. gadā. 

Ņemot vērā to, ka vasaras mēnešos Dzintaru koncertzāles lielās zāles aizpildījums varēja būt 

tikai 50% un,  lai sekmētu plašāku koncertu pieejamību, SIA “Dzintaru koncertzāle” vasaras 

mēnešos organizēja 6 hibrīdpasākumus (klātienes un maksas tiešraides), tādējādi palielinot 

apmeklējumu par 3670. Savukārt, 2020. gada nogalē stingro ierobežojumu dēļ, nodrošināja 

10 koncertu TV translācijas ar kopēju skatītāju skaitu 240 910. Jūrmalas pilsētas muzeja un 

tā filiāļu rīkoto izstāžu skaits samazinājies par 11 izstādēm un apmeklētāju skaits 

samazinājās par 36,61%. Pārskata periodā ir palielinājies JPM krājumā reģistrēto vienību 

skaits par 1537  un digitalizētas 2110 muzeja krājuma vienības, izveidotas 2 apjomīgas 

krājumu izstādes - vēstures izstāde “Rīgas Jūrmalai 100 ” un mākslas izstāde “Ceļojuma 

piezīmes”. Veikti 14 pētījumi par Jūrmalas vēsturi. 

 

(2)  Pārskata periodā lielo publisko pasākumu organizēšana bija daļēji apturēta. Nenotika tādi 

pasākumi kā Kūrorta svētki, Jomas ielas svētki un Kauguru svētki.  Meklējot jaunus 

risinājumus pasākumu norisēm,  Kauguru svētki tika transformēti par divu dienu Kauguru 

brīvdabas koncertiem, nodrošinot visus epidemioloģiskos noteikumus. Pirmo reizi Latvijā 

tika organizēti brīvdabas koncerti ar personalizētām sēdvietām. Kauguru brīvdabas 

koncertus klātienē apmeklēja 2 250  skatītāji un tiešsaistē skatījās 328 unikālie skatītāji.  

 

(3)  Mākslas stacija “Dubulti”, kā publiska telpa ar citu pamatfunkciju, nodrošināja 

profesionālās laikmetīgās mākslas izstāžu pieejamību visa gada garumā, organizējot četras 

laikmetīgās mākslas izstādes, kuru ietvaros notika 7 klātienes pasākumi.  

 

(4)  2020. gadā Kultūras nodaļa, saskaņā ar 2020. gada 29. oktobra Jūrmalas pilsētas domes 

lēmumu Nr. 546 (protokols nNr.19, 15.punkts), sadarbībā ar Mārketinga pārvaldi uzsāka 

darbu pie pieteikuma sagatavošanas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadam statusa 

iegūšanas konkursam. Tika noorganizētas 5 Jūrmalas iedzīvotāju un  kultūras, pilsētvides, 

uzņēmēju ekspertu fokusgrupas. 
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(5)  2020. gadā tika pabeigta Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve – tornis atjaunots tā 

vēsturiskajā veidolā, 42 metru augstumā ierīkota skatu platforma. Kā arī pabeigti 

remontdarbi Kauguru kultūras namā. 

 

(6)  Kultūras nodaļa koordinēja mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu īstenošanas projektus. 

Saskaņā ar sarunu procedūru rezultātiem 2020. gadā tika noslēgti četri līgumi par  

mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu izveidi.  

Tā kā valstī ieviestās ārkārtējās situācijas rezultātā tika atcelti Kūrorta svētki, tad Kultūras 

nodaļas budžeta ietvarā, gada sākumā, bija iespējams veikt grozījumus un nodrošināt divu 

vides objektu - Kristapa Gulbja “ Jūrmalas Baltā kaija” (Autoratlīdzības līgums  Nr.1.2-

16.10/20-649 (27.05.2020)) un SIA “DJA”  “Čiekurs” (Pakalpojuma līgums Nr.1.2-

16.4.3/20-710 (08.06.2020.) realizāciju.  

Ņemot vērā finanšu ietaupījumus nenotikušo Kauguru svētku dēļ, 2020. gada novembrī bija 

iespēja, veicot budžeta grozījumus, uzsākt īstenot Olgas Šilovas vides objektu “Stāvēju 

dziedāju augstajā kalnā” (Autoratlīdzības  līgums Nr. 1.2-16.10/20-867 (14.07.2020). Vides 

objektu plānots pabeigt 2021. gadā.  

 

(7)  Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” 

līdzfinansēšanai, kura ietvaros tika atbalstīti 6 projekti, 2020.gadā bija iespēja īstenot 2 

projektus, bet 4 projektu īstenošanu ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem pārcēla uz 2021. 

gadu. Iedzīvotāju iniciatīvas līdzfinansējuma projektu konkursa kultūras un mākslas nozares 

attīstības veicināšanai ietvaros tika atbalstīti 6 projekti, 2020. gadā bija iespēja īstenot 4 

projektus, taču 1 projektu, ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, pārcēla uz 2021. gadu. Ar 

vienu projekta īstenotāju tika lauzts līgums, īstenošanas neiespējamības dēļ. Pārskata 

periodā tika izstrādāts un ar 2020. gada 26. novembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 

48 (protokols Nr. 21, 19. punkts) apstiprināts jauns mērķprogrammas “Radošuma un 

kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” nolikums. Projektu konkursa 

līdzfinansējuma summa ir 100 000,- eiro,  līdz ar to kultūras daudzveidības un izcilības 

attīstībai Jūrmalā šobrīd ir divas mērķprogrammas. 

 

(8)  Pārskata periodā Jūrmalā bija 25 radošie kolektīvi ar 766 dalībniekiem. Epidemioloģisko 

apstākļu dēļ, lielākā daļa mēģinājumu kolektīviem notika attālināti. Jūrmalas kultūras centrs 

izstrādāja  iekšējos kārtības noteikumus par radošo kolektīvu darbību klātienē. Pārskata 

periodā tika uzsākta Jūrmalas goda tērpa koncepta izstrāde, organizējot sabiedrības un 

profesionāļu diskusiju par Jūrmalas goda tērpu. 
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IEVADS 

 

Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.–2022. gadam (turpmāk – Kultūrvides 

attīstības plāns) ir apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra lēmumu Nr. 11 

“Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un ar Jūrmalas 

pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 

2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-

2020.gadam apstiprināšanu” Kultūrvides attīstības plāna darbība tika pagarināta līdz 2022. gada 31. 

decembrim.  

Kultūrvides attīstības plāns ir vidēja termiņa kultūrpolitikas plānošanas dokuments, kurā 

noteikts Kultūrvides attīstības plāna mērķis, rīcības virzieni un uzdevumi mērķa sasniegšanai. 

Izstrādājot Kultūrvides attīstības plānu tika nodrošināta sasaiste ar vietējā un nacionālā līmeņa 

politikas plānošanas dokumentiem. Kultūrvides attīstības plāns ir salāgots ar Jūrmalas pilsētas 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam1 Rīcības plānu un Investīciju plānu. 

 

Kultūrvides attīstības plāna mērķis ir izcelt kūrortpilsētas Jūrmalas unikalitāti un veidot 

izcilu kultūras pasākumu un augstvērtīga kultūrtūrisma piedāvājumu pilsētas viesiem. 

Jūrmalniekiem nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu – ar radošām apkaimēm un pieejamu 

kultūru. 
 

Lai īstenotu Kultūrvides attīstības plānā noteikto mērķi, tika identificētas četras galvenās 

kultūras attīstības problēmas un noteikti pieci rīcības virzieni.  

 

Problēmas                              Rīcības virzieni  

Teritoriālais aspekts un 

kultūras pieejamība 

R1: Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un 

iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana 
R5: Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota 

kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības 

sekmēšana 

Kultūras piedāvājums un 

tā saikne ar pieprasījumu 

R2: Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: 

kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana 

dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un 

starptautiskā mērogā 

Kultūrvēsturiskā 

mantojuma mūsdienīga 

interpretācija pilsētas tēla 

veidošanā 

R3: Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma 

saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana 

Pārvaldības un 

finansējuma koncentrācija 

pašvaldības pārziņā 

R4: Sadarbība Jūrmalā: kultūrvides attīstībā iesaistīto 

dalībnieku sadarbības veicināšana 

 

                                                                 
1 Apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas 

Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu 

Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas 

Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot tās darbības termiņu līdz 2022.gada 

31.decembrim. 
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Kultūrvides attīstības Rīcības plānā ir definēti rīcības virzieniem atbilstoši uzdevumi un 

pasākumi,  norādīti pasākumu izpildes termiņi, atbildīgās institūcijas un finanšu avoti, kā arī darbības 

un rezultatīvie rādītāji.  

 
Kultūrvides attīstības plāna uzraudzības ziņojumu sagatavoja Jūrmalas pilsētas domes Kultūras 

nodaļa sadarbībā ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām 

atbilstoši to kompetencei. Pārskats sagatavots par 2020. gadu. 

 

Kultūrvides attīstības plāna uzraudzība  tiek veikta, lai: 

- Novērtētu un analizētu Jūrmalas pilsētas kultūras attīstības atbilstību izvirzītajam 

mērķim, rīcības virzieniem un ārējo faktoru ietekmi 2020. gadā plāna īstenošanā; 

- Definētu turpmākās darbības plānojot jaunās kultūrvides attīstības plāna izstrādi. 
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JŪRMALAS KULTŪRVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNA RĪCĪBAS PLĀNA  IZVĒRTĒJUMS 

Tabula Nr.1 

1. Apkopojums par rīcības plāna izpildi 2020. gads 

 

Nr. Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, nav 

uzsākts, 

daļēji 

izpildīts, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

1.rīcības virziens. Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana. 

U1.1: Rosināt un atbalstīt radošu un oriģinālu kultūras piedāvājumu integrēšanu pilsētvidē; akcentēt apkaimju vizuālo un saturisko identitāti. 

1. P1.1.1. Pilsētvides 

unikalitātes 

veidošana ar 

mākslas darbu un 

vides objektu 

palīdzību. 

Radīta Jūrmalas 

dzelzceļa staciju 

vizuālā identitāte. 

Dzelzceļa stacijas 

integrētas Jūrmalas 

kultūras dzīvē. 

Finansiāli atbalstīti 

tēlniecības un 

pilsētvides objektu 

izveide un 

uzstādīšana. 

 

2017-2022 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Izpildē Saskaņā ar 2020. gada 29. maija iepirkuma 

procedūras “Profesionālās mākslas izstāžu 

organizēšana Mākslas stacijā “Dubulti” un 

virtuālas izstādes rīkošana pilsētvidē, Jūrmalas 

teritorijā”  Mākslas stacijā Dubulti fonds 

“Kultūras Forums” īstenoja sekojošus mākslas 

projektus - izstādes “Džemma Skulme. Saruna 

ar laiku”, Sigitas Daugules personālizstāde 

“Glezniecība”, fotoizstāde “Tohoku japāņu 

fotogrāfu acīm” un Ginta Gabrāna izstāde ar 

papildināto realitāti “Lielā atklāšana”. Izstāžu 

ietvaros notika 7 pasākumi. 

Saskaņā ar sarunu procedūru rezultātiem 2020. 

gadā tika noslēgti četri līgumi par  

mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu 

izveidi. 2020. gadā bija īstenoti  2 projekti - 

Kristapa Gulbja “ Jūrmalas Baltā kaija” 

(Autoratlīdzības līgums  Nr.1.2-16.10/20-649 

(27.05.2020)) un SIA “DJA”  “Čiekurs” 

(Pakalpojuma līgums Nr.1.2-16.4.3/20-710 

(08.06.2020.) 2020. gada novembrī tika uzsākts 
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īstenot Olgas Šilovas “Stāvēju dziedāju augstajā 

kalnā” (Autoratlīdzības  līgums Nr. 1.2-

16.10/20-867 (14.07.2020.). Vides objektu 

plānots pabeigt 2021. gadā. Kaspara Līduma 

vides objekta “Baltijas Straume” (līg.nr 1.2-

16.4.3/20-1288 (07.10.2020.)) īstenošana tiek 

plānota uzsākt 2021. gadā.  

2. P1.1.2. Mellužu 

estrādes un Piena 

paviljona/ bāra ēkas 

atjaunošana, t.sk. 

teritorijas 

labiekārtošana 

Atjaunots vietējas 

nozīmes kultūras 

piemineklis un 

veikta teritorijas 

labiekārtošana. 

Nodrošināta 

kultūras 

pakalpojumu, t.sk. 

brīvdabas kino, 

pieejamība; 

nodrošināts 

apmeklējumu 

skaita pieaugums. 

2017 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

ņemtie 

kredītlīdzekļi, 

ES un cits 

ārējais 

finansējums, 

Valsts 

finansējums 

(SAM 5.5.1.) 

 

Jūrmalas 

pilsētas 

Attīstības 

pārvaldes 

Projektu 

ieviešanas 

nodaļa, 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Izpildīts Izpildīts 2017. gadā 

3. P1.1.3. Radoši 

risinājumi pilsētas 

apkaimju vizuālai 

un saturiskai 

marķēšanai 

Izstrādāti un 

ieviesti vienota 

dizaina 

informācijas stendi 

un norādes. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Izpildē  2020. gadā tika izveidota un uzstādīta 

informācija par Jūrmalas vēsturi, kas veltīta 

pilsētas 60. gadu jubilejai, dizaina stendos 

Kauguros un Bulduros. 

4. P1.1.4. Katras 

pilsētas teritorijas 

identitātes 

specifikai atbilstoša 

vides noformējuma 

izveide valsts un 

pilsētas svētkos. 

Jūrmalas un 

apkaimju identitāti 

apliecinoša vides 

noformējuma 

nodrošinājums 

svētkos. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Izpildē Sadarbībā ar Mārketinga pārvaldi un  

Pilsētplānošanas nodaļu tika veidots katrai 

pilsētas teritorijai raksturīga kultūrvēsturiskā 

mantojuma popularizēšanas vides informācija. 

Nodrošinot pilsētā svētku noskaņojuma 

radīšanu, Pilsētplānošanas nodaļa koordinē 

pilsētas svētku noformējuma izlikšanu pilsētā 

un ik gadu iepriekšējo gadu svētku dekorācijas 

tiek papildinātas ar jaunām. 2020. gadā iegādāti 

9 jauni lielformāta Ziemassvētku gaismas 
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dekori – Jūrmalas čiekurs. Sadarbībā ar 

Jūrmalas mākslas skolu atjaunots, iepriekšējo 

gadu, Lieldienu pilsētas noformējums.  

 

5. P1.1.5. Mākslinieku 

un radošo iniciatīvu 

teritoriāla 

koncentrēšana, 

mākslinieku kvartāla 

izveide 

Attīstīta 

mākslinieciskai 

jaunradei 

labvēlīga, radoša 

vide noteiktā 

Jūrmalas pilsētas 

daļā. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

Izpildē Dubultu kultūras kvartāls tiek attīstīts par 

mākslinieku kvartālu, JMS organizē 

mākslinieku virtuālās meistarklases 

pieaugušajiem programmas “Mūžizglītība” 

ietvaros un organizē mākslinieku izstādes. 

6. P1.1.6. Unikālu un 

oriģinālu radošo 

aktivitāšu 

nodrošinājums 

kultūras un mākslas 

organizācijās, kā arī 

radošām 

izpausmēm 

adaptētās citās 

pilsētas vietās. 

Nodrošinātas 

unikālas un 

oriģinālas radošas 

aktivitātes kultūras 

un mākslas 

organizācijās, kā 

arī radošām 

izpausmēm 

adaptētās citās 

pilsētas vietās. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām  

Izpildē Meklējot jaunus risinājumus pasākumu 

norisēm,  Kauguru svētki tika transformēti par 

divu dienu Kauguru brīvdabas koncertiem, 

nodrošinot visus epidemioloģiskos noteikumus. 

Pirmo reizi Latvijā, tika organizēti brīvdabas 

koncerti ar personalizētām sēdvietām. Kauguru 

brīvdabas koncertus klātienē apmeklēja 2250  

skatītāji un tiešsaistē skatījās 328 unikālie 

skatītāji. 

7. P1.1.7. Mākslas 

skolas pedagogu un 

audzēkņu iesaiste 

pilsētas 

noformējuma 

veidošanā un 

pasākumu 

programmās. 

Mākslas skolas 

pedagogu un 

audzēkņi iesaistīti 

pilsētas 

noformējuma 

veidošanā un 

pasākumu 

programmās. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

organizācijām 

 

Izpildē Jūrmalas mākslas skolas pedagogi un audzēkņi 

izstrādāja projektu un realizēja Jūrmalas pilsētas 

lieldienu noformējumu. Jau trešo gadu Dubultu 

kultūras kvartālā, novembrī, tiek veidota 

Latvijas gaismas kontūra – viena no pilsētas 

svētku rotām. 

U1.2. Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrus. 

8. P1.2.1. Bibliotēku 

pakalpojumu 

pieejamības 

nodrošināšana 

Jūrmalā. 

Nodrošināts 

lietotāju un 

izsniegumu skaita 

pieaugums.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

Centrālā 

bibliotēka  

Izpildē Saistībā ar pandēmijas Covid–19 ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto ārkārtas situāciju JCB 

un tās filiāles lasītājiem nodrošināja 

epidemioloģiski drošus klātienes pakalpojumus, 

kā arī papildus  piedāvāja bezmaksas interneta 

resursus un brīvpieejas datu bāzes. 

2020. gadā ir pieaudzis “3TD e-grāmatu 
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bibliotēkas” reģistrēto lasītāju un e-grāmatu 

izsniegumu skaits. Digitālajā vietnē reģistrēti 

143 jauni lasītāji, kas ir par 60 lasītājiem vairāk 

nekā 2019. gadā un izsniegtas 882 elektroniskas 

grāmatas, kas ir par 515 e-grāmatu 

izsniegumiem vairāk nekā 2019. gadā.  

Bibliotēkas, ārkārtas situācijas atcelšanas laikā, 

nodrošināja klātienē grāmatu izsniegšanu, 

ievērojot epidemioloģiskos drošības 

noteikumus. 

 

9. P1.2.2. Lasīšanas 

veicināšanas 

pasākumu 

organizēšana, 

aktivizējot 

bibliotēkas kā 

tikšanās vietas 

apkaimju 

iedzīvotājiem. 

Pasākumu 

apmeklētāju skaita 

pieaugums. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

Centrālā 

bibliotēka  

Izpildē Pārskata periodā JCB un tās filiālēs klātienē 

notikuši 89 tematiski pasākumi ar 2769 

apmeklētājiem, attālināti noorganizēti 10 

pasākumi ar apmeklējumu skaitu - 2351. 

Ar VKKF atbalstu JCB tika realizēts projekts 

“Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā”, kura 

ietvaros pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja 

klātienē un tiešsaistē tikties ar 12 literātiem. 

Tika veidoti\ videoieraksti ar rakstniekiem Māri 

Bērziņu, ilustratori Līvu Ozolu, filoloģijas 

doktoru un folkloras pētnieku Gunti Pakalnu. 

Aktivizējās darbs sociālajos tīklos - pārskata 

periodā Centrālās bibliotēkas Facebook vietnē 

tika veikti 250 ieraksti. 

Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, 

pasākumu apmeklētāju skaits samazinājās. 

 

10. P1.2.3. Metodiskā 

centra funkciju 

nodrošināšana 

filiālēm. 

Nodrošināti 

tālākizglītības 

pasākumi un 

konsultācijas. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

Centrālā 

bibliotēka 

Izpildē Pārskata gadā ir noorganizēti 4 tālākizglītības 

pasākumi bibliotekārajiem darbiniekiem, t.sk.  

mācību seminārs „Lursoft datu bāzes 

izmantošanas iespējas” un 3 mācību semināri 

Jūrmalas izglītības iestāžu bibliotekāriem. 

 

11. P1.2..4. Jūrmalas 

kultūrvēstures 

izpēte un atraktīva 

Nodrošināti 

kultūrvēstures 

izpētes pasākumi.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Izpildē Nodrošināta novadpētniecības datu bāzes 

https://jurmala.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

papildināšana ar 426 jauniem ierakstiem. 

https://jurmala.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


12 
 

popularizēšana. budžets Jūrmalas 

Centrālā 

bibliotēka 

Patlaban datu bāzē  ir 20129 ieraksti.  

Pārskata gadā ir sagatavotas 12 publikācijas 

vietējos laikrakstos “Jūrmalas Vārds” un 

“Jūrmalas Avīze”, kā arī sagatavoti divi 

informatīvi izglītojošie  materiāli „Dzejniekam 

Leonam Briedim-70” un „Rakstniecei 

publicistei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei-100”. 

Kopumā sagatavoti 19 informatīvi, 

novadniekiem veltīti  materiāli, kas pieejami  

JCB gan drukātā veidā, gan digitālā formātā. 

2020. gadā Centrālā bibliotēka sadarbībā ar 

A.Kronenberga Slokas bibliotēku noorganizēja 

novadpētniecībai veltītu konkursu „Sloka gadu 

ritumā”, kas noritēja cikla “Jūrmala – 

pazīstamā un nezināmā” ietvaros. 

 

U1.3:Nodrošināt mūžizglītības un radošuma attīstības iespējas jūrmalniekiem 

12. U1.3.1. 

Daudzveidīgu 

amatiermākslas un 

interešu izglītības 

iespēju 

nodrošināšana 

Jūrmalas 

iedzīvotājiem. 

Nodrošināta 

iedzīvotāju dalība 

amatiermākslas un 

interešu izglītības 

kolektīvos.  

  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs  

Izpildē 2020. gadā Jūrmalā JKC un tā struktūrvienībā 

KKN kopā darbojās 25 radošie kolektīvi ar 766 

dalībniekiem. Pandēmijas Covid-19 

ierobežošanai ieviesto pulcēšanās ierobežojumu 

dēļ, lielākā daļa radošo kolektīvu mēģinājumu 

notika attālināti, tiešsaistes formātā. JKC 

izstrādāja  iekšējos kārtības noteikumus par 

radošo kolektīvu darbību klātienē, kā arī tika 

veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. 

gada 18. aprīļa nolikumā Nr. 15 “Jūrmalas 

kultūras centra amatiermākslas, jeb radošo 

kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”, 

ņemot vērā pandēmijas radīto ierobežojumu 

ietekmi uz novērtēšanas rādītājiem. 

 

13. U1.3.2. Jūrmalas 

radošo kolektīvu 

dalība pilsētas, 

nacionāla un 

starptautiska 

Jūrmalas 

amatiermākslas 

kolektīvu dalība 

pasākumos (ārpus 

Dziesmu un deju 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs 

Daļēji 

izpildīts 

Pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesto 

pulcēšanās ierobežojumu dēļ, Jūrmalas 

radošajiem kolektīviem nebija iespēja 

piedalīties nacionāla un starptautiska mēroga 

pasākumos. 
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mēroga pasākumos 

(ārpus Dziesmu un 

deju svētku 

kustības). 

svētku kustības).  

14. U1.3.3. Jūrmalas 

pilsētas iedzīvotāju 

un nevalstisko 

organizāciju radošo 

kultūras iniciatīvu 

atbalstīšana, 

līdzfinansējot un 

līdzorganizējot 

dažādu žanru 

kultūras pasākumus 

specifiskām 

iedzīvotāju 

auditorijām. 

Atbalstīti 

iedzīvotāju 

iniciatīvas projekti.  

 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs 

Izpildē Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto 

iniciatīvas projektu konkursam tika saņemts 21 

pieteikums, no kuriem atbalstīti 6 projekti ar 

kopējo piešķirto līdzfinansējuma summu 16 

986,96 eiro.  

2020. gadā tika īstenoti 4 projekti: 

 izdots gleznotāja Jāņa Veisa darbu 

katalogs,  

 biedrības “Fotostudija ASPAZIJA” 

izstāde “Dzīvot ar brīnuma izjūtu”, 

 mākslinieku veidota skulptūru 

ekspozīcija "Mākslas liedags. 

Zvaigžņu vārti" Dzintaru pludmalē, 

 retro auto salidojums “Retro Jūrmala 

2020”.   

Viens no atbalstītajiem projektiem 

“Koncertsaruna "Skaņrades telpa" Dubultu 

kultūras kvartālā tika pārcelts uz 2021. gadu. 

Projektam "VAZ Jūrmala" tika atcelts līgums, 

valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ. 

15. U1.3.4. Jūrmalas 

radošo kolektīvu 

koncertuzvedumu 

un izrāžu veidošana 

(t.sk. Jūrmalas 

teātra iestudējumi). 

Radošo kolektīvu 

koncertuzvedumi 

un izrādes. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs  

Izpildē Jūrmalas teātrī, ievērojot epidemioloģiskos 

noteikumus, notika 23 teātra izrādes, ko 

apmeklēja 1446 apmeklētāji. Papildus Jūrmalas 

teātris un Leļļu teātris izveidoja un piedāvāja 

saviem skatītājiem e-vidē –  10  pasaku 

lasījumus ar kopējo skatījumu skaitu 9044. 

Pārskata periodā notika leļļu teātra pirmizrāde 

“Divi mazi pingvīnēni” un mūzikla “Rent” 4 

izrādes. 

 

16. U1.3.5. 

Mūžizglītības 

piedāvājuma 

Nodrošināts 

mūžizglītības 

programmu 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Izpildē Pārskata periodā Jūrmalas mākslas skola un 

Jūrmalas mūzikas vidusskola attīstīja e- 

pakalpojumus, organizējot tiešsaistes radošās 
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attīstīšana Jūrmalas 

kultūrizglītības 

iestādēs 

piedāvājums un 

izglītojamo skaita 

ikgadējs 

pieaugums 

budžets  Jūrmalas 

Mākslas skola, 

Jūrmalas 

Mūzikas 

vidusskola 

darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. JMS 

organizēja 3 pieaugušo meistarklases 

mūžizglītības kontekstā: (Folijlitogrāfijas; 

Iekštelpu dekorēšanas un Grafikas 

meistarklases) 

17. U1.3.6. 

Kultūrizglītojošu 

pasākumu 

veidošana 

ģimenēm, bērniem 

un jauniešiem, 

senioriem 

Nodrošināti 

kultūrizglītojoši 

pasākumi 

ģimenēm, bērniem 

un jauniešiem, 

senioriem.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm 

Izpildē JKC struktūrvienība  KNN, ievērojot 

epidemioloģiskos noteikumus, Mellužu estrādē 

organizēja pasākumu ciklu ‘Bērnu vasara”, kura 

ietvaros notika 7 pasākumi ar kopējo 

apmeklētāju skaitu 860.   

Dzintaru koncertzālē notika 13 koncertu 

lektoriji skolas vecuma bērniem no 1.–12. 

klasei. 

JMS organizēja pasākumus ģimenēm – mākslas 

akciju “Mazais mākslas festivāls”, kura ietvaros 

notika Japānas kultūras nedēļa un trīs 

meistarklases: (tušas zīmējuma, origami un 

kaligrāfijas meistarklase), kā arī Ziemassvētku 

mākslas akciju “Bērnu egle Jaundubultos” ar 

mākslas meistardarbnīcām ģimenēm tiešsaistes 

platformā. 

18. U1.3.7. Interaktīvu 

līdzdalības formu 

attīstība kultūras 

pasākumos 

Nodrošināts 

līdzdalības kultūras 

pasākumu 

piedāvājums visās 

kultūras un 

mākslas 

organizācijās 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm  

Izpildē Kultūras iestādes, pielāgojoties esošai situācijai 

un nodrošinot kultūras pakalpojumu 

pieejamības nepārtrauktību, veidoja un 

virtuālajā telpā piedāvāja e-kultūras pasākumus 

un tiešsaistes radošās darbnīcas. 

 

2.rīcības virziens. Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām 

mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā  

U.2.1. Rīkot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras norises konkrētiem auditorijas segmentiem (jūrmalniekiem, vietēja mēroga un starptautiskiem tūristiem) 

katrā sezonā). 

19. P2.1.1. Nodrošināt 

dažādu 

mērķauditorijas 

segmentu 

vajadzībām 

Nodrošināts 

projektu konkurss 

Profesionālās 

mākslas 

pieejamībai, 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

Izpildē Projektu konkursā mērķprogrammas 

„Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” 

līdzfinansēšanai, tika saņemti 15 pieteikumi, no 

kuriem atbalstīti 6 projekti ar kopējo piešķirto 

līdzfinansējumu 119 323,09 eiro. 2020. gadā 
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atbilstošas 

profesionālās 

mākslas pieejamību 

Jūrmalā.  

nodrošināts 

mērķauditoriju 

vajadzībām 

atbilstošs 

piedāvājums. 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti  

iestādēm, 

Dzintaru 

koncertzāle, citi 

kultūras 

operatori  

īstenoja 2 projektus -  grāmatas “Tuntuļu Jurītis 

Jūrmalā” izdošana un “Rudens kamermūzikas 

festivāla atklāšanas koncerts. V.Sareika un 

ARTEMIS” Dzintaru koncertzālē. 4 projektu 

īstenošana, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas 

domes lēmumiem, tika pārcelta uz 2021. gadu - 

13.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox 

Angelica” Dubultu baznīcā, starptautiskais 

mūzikas festivāls "Summertime - aicina Inese 

Galante", klasiskās mūzikas festivāls "Rīga 

Jūrmala" Dzintaru koncertzālē un sporta deju 

festivāls "Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020". 

 

20. P2.1.2. Dzintaru 

koncertzāles 

konkurētspējas 

stiprināšana 

nacionālā un 

starptautiskā 

mērogā (t.sk. 

ilgtermiņa finanšu 

instrumenta 

nodrošināšana 

starptautisko 

mākslinieku 

piesaistei). 

Koncertu skaits, 

apmeklētāju skaits.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Dzintaru 

koncertzāle  

Izpildē Pārskata periodā Dzintaru koncertzāle 

nodrošināja 74 koncertu norisi, tai skaitā 6 

hibrītkoncerti (klātienes un tiešraides 

apmeklējums), kurus apmeklēja 25 143 

skatītāju, tai skaitā 3670 tiešsaistes skatītāju, kā 

arī nodrošināja 10 koncertu TV translācijas, 

kuru unikālo skatītāju skaits bija 240 91  

TV translācija tika nodrošināta Ziemassvētku 

festivālam, Jūrmalas festivāla  diviem 

koncertiem, kā arī koncertam “Dzimuši 

Latvijai” un koncertam “ Raimonds Pauls. 

Pasaules kino mūzika”. 

2020.gadā, turpinot tradīciju,  SIA “Dzintaru 

koncertzāle” organizēja Saullēkta koncertu.  

 

21. P2.1.3. Jūrmalu kā 

kūrortpilsētu 

pozicionējošu 

ikgadēju 

profesionālās 

mākslas festivālu 

un pasākumu 

rīkošana vai 

līdzfinansēšana 

Nodrošināti 

festivāli un 

pasākumi un 

ikgadējs  

apmeklētāju skaita 

pieaugums. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm, 

Dzintaru 

koncertzāle, citi 

kultūras 

Izpildē Festivāla “Rīga Jūrmala” organizatori, ievērojot 

valstī noteiktos ierobežojumus, Dzintaru 

pludmalē organizēja  muzikālos vakarus 

Dzintaru pludmalē.  

JKC Džeza kluba plānoto 6 pasākumu vietā 

notika 4 pasākumi, kurus apmeklēja 492 

apmeklētāji. Džeza klubā uzstājās  Latvijā 

populāri džeza mūzikas izpildītāji, kā arī 

saksofonists Kestutis Vaiginis no Lietuvas. 
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finanšu avoti  operatori Vasaras koncertcikla ietvaros, Horna dārzā 

notika 8 pasākumi, kurus apmeklēja 1344 

apmeklētāji un Mellužu estrādē - 6 pasākumi ar 

1233 apmeklētājiem. Apmeklētāju skaitu 

noteica 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai" 14.punkts. 
    

22. P2.1.4. Kultūras 

centru piedāvājuma 

daudzveidošana, 

tajā skaitā ar 

mērķauditorijas 

iesaisti. 

Nodrošināti 

pasākumi un 

ikgadējs  

apmeklētāju skaita 

pieaugums. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs 

Izpildē Pārskata periodā JKC, ievērojot 

epidemioloģiskos drošības noteikumus, 

organizēja jaunā formātā populāro pasākumu 

“Nestāsti pasaciņas” pirmsskolas izglītības 

iestādes “Taurenītis” slēgtajā teritorijā, ko 

apmeklēja 1440 pirmskolas izglītības iestāžu 

bērni. 

JKC telpās notika 6 profesionālās mākslas 

izstādes, kuras apmeklēja 4200 skatītāju. 

Apmeklētāju skaitu noteica 2020. gada 9. jūnija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai" 14.punkts. 

 

U.2.2. Nostiprināt Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitāti un konkurētspēju. 

23. P2.2.1. Valsts 

svētku un atceres 

dienu rīkošana 

pilsētas 

iedzīvotājiem un 

viesiem, tai skaitā 

Latvijai-100 

atzīmēšana. 

Nodrošināti 

pasākumi un 

ikgadējs  

apmeklētāju skaita 

pieaugums 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm  

Izpildē 2020. gada 18. novembrī notika tradicionālais 

“Gaismas ceļš” un JKC izveidoja tematisko foto 

izstādi “Tev mūžam dzīvot, Latvija!” par valsts 

svinībām Jūrmalā pirmās brīvvalsts laikā un 

mūsdienās, kuru apskatīt varēja pie Kauguru 

kultūras nama no 11.novembra līdz 

19.novembrim.  

24. P2.2.2. Jūrmalas kā 

Aspazijas un Raiņa 

pilsētas tēla 

nostiprināšana 

Ar Aspazijas un 

Raiņa dzīvi un 

jaunradi saistītu 

artefaktu 

izmantošana 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

Izpildē 2020. gada 9. septembrī tika atklāta tēlnieces 

Olgas Šilovas veidotā Aspazijas skulptūra 

Aspazijas ielas galā, kāpās. Septembrī notika 

Dubultu baznīcā Aspazijas dzimšanas dienai 

veltīts koncerts “Izplesti spārni - atgriešanās”.  
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pilsētas 

zīmološanas 

aktivitātēs. 

iestādēm  

25. P2.2.3. Gadskārtu 

svētku, pilsētas 

svētku un dažādām 

sabiedrības 

mērķgrupām 

domātu pasākumu 

rīkošana, 

nostiprinot 

Jūrmalas zīmolu 

vietējā, nacionālā 

un starptautiskā 

mērogā. 

Nodrošināti 

pasākumi un 

ikgadējs  

apmeklētāju skaita 

pieaugums 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm  

Izpildē Saistībā ar Covid–19 pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto ārkārtas situāciju un 

publisko pasākumu rīkošanas un pulcēšanās 

ierobežošanu, ierobežotā formātā un ierobežotu 

apmeklētāju skaitu notika Meteņu un Līgo 

svētku pasākumi.  

26. P2.2.4. Nacionāla 

un starptautiska 

mēroga konferenču, 

semināru, konkursu 

rīkošana vai 

līdzfinansēšana, 

veidojot Jūrmalu 

par pievilcīgu 

konferenču pilsētu. 

Nodrošināti 

pasākumi un 

ikgadējs 

apmeklētāju skaita 

pieaugums 

 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm, citi 

operatori 

Daļēji 

izpildīts 

AP Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļa 2020. 

gadā bija saņēmusi 3 pieteikumus konkursam 

“Par konferenču, semināru un starpnozaru 

pasākumu līdzfinansēšanu”. Pieteikumi netika 

atbalstīti vai vizīti uz izskatīšanu, jo iesniedzēji 

nebija izpildījuši administratīvos kritērijus.  

 

27. P2.2.5. Jūrmalas kā 

festivālu pilsētas 

tēla nostiprināšana.  

Pilsētā notikuši 

festivāli. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds un citi 

finanšu avoti 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm, citi 

operatori 

Izpildē  Pārskata gadā Dzintaru koncertzālē notika 

“Jūrmalas Festivāls”, Kremerata Baltica 

festivāls un TV translācija “Ziemas festivālam”.  

Saistībā ar Covid–19 pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto ārkārtas situāciju un 

publisko pasākumu rīkošanas un pulcēšanās 

ierobežošanu, vairāku starptautisko festivālu 

organizēšana tika pārcelta uz 2021. gadu. 

Pārskata periodā tika izstrādāts un ar 2020. gada 

26. novembra domes lēmumu Nr. 48 (protokols 

Nr. 21, 19.punkts) apstiprināts jauns 

mērķprogrammas “Radošuma un kultūras 
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izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” 

nolikums. 

U.2.3. Attīstīt starptautisko sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā Baltijas lielāko kūrortpilsētu ar kvalitatīvu kultūras piedāvājumu.  

28. P2.3.1.Kultūras 

sadarbības 

attīstīšana ar 

Jūrmalas 

sadraudzības 

pilsētām un citiem 

starptautiskiem 

partneriem. 

Notikuši kopīgi 

pasākumi un 

vizītes pie 

starptautiskiem 

partneriem. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Mārketinga un 

ārējo saka 

pārvaldes Ārējo 

sakaru un 

protokolu 

nodaļa  

Izpildē Programmas Ziemeļvalstu rakstnieku pārrobežu 

sadarbības programmas (Nordic Writers 

Crossing Borders) ietvarā no 16. līdz 20. 

augustam Jūrmalā norisinājās Ziemeļvalstu 

Ministru padomes biroju Baltijas valstīs kopīgs 

projekts “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

radošās rakstīšanas nometne jauniešiem”. 

Pēc Japānas vēstniecības pārstāvju darba 

tikšanās septembrī, ar JPD vadību notika 

Japānas kultūras dienas, kuru ietvarā notika 

izstāde “Tohoku Japānas fotogrāfu acīm” 

Mākslas stacijā “Dubulti” novembrī.   
 

29. P2.3.2. 

Starptautisku un 

pārrobežu projektu 

attīstīšana kultūras 

jomā (projektu 

izstrāde, 

finansējuma 

piesaiste). 

Izstrādāti un 

atbalstīti 

starptautiski un 

pārrobežu projekti, 

diversificēti 

piesaistītā 

finansējuma avoti 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm 

Izpildē Uzsākot izstrādāt Jūrmalas pieteikumu Eiropas 

kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanas 

konkursam, ir apzinātas sadarbības tīkla 

veidošanas un starptautisko projektu iespējas 

Jūrmalas mūzikas vidusskola organizēja XXI 

Starptautisko akadēmiskās mūzikas konkursu 

“Jūrmala 2020”. 

Jūrmalas Brīvdabas muzejā ES fondu atbalstītā 

projekta "Jūrmalas Brīvdabas muzeja 

infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa 

atjaunošana" ietvaros atjaunota apsardzes un 

ugunsdrošības signalizācijas sistēma galvenajā 

ēkā un pabeigta zvejas kuģa “Undīne” 

atjaunošana. EJZF piešķīrums – 85681 EUR. 
30. P2.3.3. Sadarbība ar 

tūrisma 

operatoriem, dalība 

tūrisma izstādēs, 

popularizējot 

kultūras 

piedāvājumu 

Notikusi sadarbība 

ar tūrisma 

operatoriem, dalība 

tūrisma izstādēs; 

dažādām 

mērķauditorijām 

popularizēts 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm, 

Dzintaru 

Izpildītē Sadarbībā ar Tūrisma un uzņēmējdarbības 

attīstības nodaļu 2020. gada sākumā TIC 

piedalījās vairākās ārvalstu tūrisma izstādēs un 

specializētajos tūrisma gadatirgos, kur 

iepazīstināja ar Jūrmalas piedāvājumu: “Matka 

2020” Somijā, “Adventur 2020” Lietuvā, 

“Tourest 2020” Igaunijā, BALTTOUR 2020, 
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Jūrmalā. kultūras 

piedāvājumu 

Jūrmalā. 

koncertzāle Rīgā, “CONVENE 2020” Lietuvā, kā arī 

darbseminārā Krievijā un vairākās digitālajās 

kontaktbiržās. Visos pasākumos tika izplatīti 

materiāli par Jūrmalas pasākumiem un kultūras 

iestādēm. 

 

U.2.4. Iesaistīt kultūrizglītības audzēkņus un pasniedzējus Jūrmalas unikalitātes veidošanā. 

31. P2.4.1.Jūrmalas 

Mākslas skolas un 

Jūrmalas Mūzikas 

skolas iesaiste 

jaunas auditorijas 

veidošanā ar 

izstādēm un 

koncertiem. 

Jūrmalas Mākslas 

skolas un Jūrmalas 

Mūzikas 

vidusskolas 

audzēkņi un 

skolotāji iesaistīti 

jaunas kultūras 

auditorijas 

veidošanā. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

Mūzikas 

vidusskola, 

Jūrmalas 

Mākslas skola  

Izpildē JMS organizēja 11 izstādes:  

 mākslinieces Ilzes Dambes grāmatu 

ilustrāciju izstāde "Lāča zīmē",  

 mākslinieces Elitas Vansovičas 

personālizstāde “Tikšanās”,  

 bērnu vizuālās mākslas izstāde “Radi Rotā”, 

 mākslinieka un pedagoga Antona Vaivoda 

personālizstāde “Jūra - tuvā un tālā”,  

 skolas pedagogu darbu izstāde “”Atelpa”, 

 mākslinieces Ievas Jurjānes grāmatu 

ilustrāciju izstāde,  

 Skolas audzēknes Gundegas Āboliņas 

grāmatu ilustrāciju izstāde grāmatai “Pino un 

Maksis vieni mājās”,  

 JMS Slokas filiāles audzēkņu darbu izstāde “ 

Niklāvam Strunkem 125”,  

 JMS audzēkņu darbu izstāde “Japānas 

kultūras iedvesmota”,  

 JMS audzēkņu noslēguma darbu izstāde 

“Tirgus” Jūrmalas pilsētas domē, u.c.  

JMvS rīkoja 5 klasiskās mūzikas koncertus 

(LNSO klavieru trio koncerts ar vijolnieka 

Sanda Šteinberga piedalīšanos,  Rietumlatvijas 

reģiona koklētāju ansambļu koncerts "Rotā 

kokles Jūrmalā" u.c.) Dubultu koncertzālē. 

Ierobežojumu apstākļos JMS veido attālinātos 

audzēkņu koncertus, piesaistot plašu interesentu 

loku. 2020. gada decembrī izskanēja virtuālais 

audzēkņu Ziemassvētku koncerts “Ziema” 
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kopumā aptverot ap 15 000 video skatījumu 

skaitu. 

Ir uzsākts projekta “Koncertsarunas “Skaņrades 

telpa” īstenošana – stāsts par mūzikas 

instrumentiem. Digitālais materiāls domāts arī 

vispārizglītojošajām skolām un pirmsskolas 

izglītības iestādēm. 2021.gadā tiek plānots 

digitālo materiālu nodot Jūrmalas izglītības 

iestādēm. 

3. rīcības virziens. Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana.  

U.3.1. Nodrošināt Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību.  

32. P3.1.1. Telpu 

nodrošināšana 

Dziesmu un deju 

svētku 

mēģinājumiem, 

skatēm un 

koncertiem. 

Nodrošināta 

amatiermākslas 

kolektīvu darbība.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

kultūras centrs  

Izpildē Amatiermākslas kolektīvu nodarbībām telpas 

tika nodrošinātas atbilstoši attiecīgajā brīdī 

noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem.  

No 2020. gada sākuma līdz 15. martam JKC 

telpas tika noslogotas atbilstoši mēģinājumu 

grafikam, no 16. marta - 1. jūnijam un no 21. 

decembra līdz gada beigām nodarbības notika 

attālināti. No 1. jūnija pakāpeniski notika 

nodarbības, ņemot vērā LNKC izstrādātos 

sanitāros protokolus, no 26. novembra telpas 

bija pieejamas tikai individuālajām nodarbībām. 

 

33. P3.1.2. Dziesmu un 

deju svētku 

kolektīvu 

materiālās bāzes 

nodrošināšana. 

Nodrošināta 

amatiermākslas 

kolektīvu darbība. 

Nodrošināta valsts 

mērķdotācija. 

Nodrošināts 

finansējums tautas 

tērpu un materiālu 

iegādei. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Valsts 

finansējums 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs  

Izpildē Ir nodrošināta amatiermākslas kolektīvu 

darbības nepārtrauktība, kolektīvu vadītājiem 

un asistentiem izmaksājot darba līgumos 

noteikto darba algu un LNKC piešķirto 

mērķdotāciju, kā arī JKC budžetā paredzot 

radošo kolektīvu darbības finansējumu, kas tiek 

sadalīts atbilstoši JKC amatiermākslas jeb 

radošo kolektīvu darbības un finansēšanas 

nolikumam, iekļaujot sevī gan materiālās bāzes 

nodrošinājumu (nepieciešamo tērpu, materiālu 

un inventāra iegādi), gan transporta u.c. 

pakalpojumu apmaksu u.c. izmaksas. Kopējais 
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JKC budžeta finansējums (bez vadītāju un 

asistentu atalgojuma) 25 radošo kolektīvu 

darbībai sastādīja 38 595,- eiro, tai skaitā – 16 

Dziesmu un deju svētku kolektīvu darbībai – 

35 670,- eiro. 

 

34. P3.1.3. Jūrmalas 

kolektīvu 

līdzdalības 

nodrošināšana 

Latvijas dziesmu un 

deju svētkos. 

Nodrošināta 

Jūrmalas 

amatiermākslas 

kolektīvu dalība 

Latvijas dziesmu 

un deju svētkos.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

citi 

finansējuma 

avoti 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs 

Izpildē Jūrmalas radošie kolektīvi iespēju robežās 

turpināja gatavoties gan nākamajiem 

Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju 

svētkiem, gan Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem. 

35. P3.1.4. Jūrmalas 

kolektīvu 

līdzdalības 

nodrošināšana 

Latvijas dziesmu un 

deju svētku procesā 

(dalība skatēs, 

nacionāla un 

reģionāla mēroga 

pasākumos u.tml.) 

Nodrošināta 

Jūrmalas 

amatiermākslas 

kolektīvu dalība 

skatēs, nacionāla 

un reģionāla 

mēroga 

pasākumos. 

Iegūta augsta 

kvalifikācija 

skatēs.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs 

Izpildē 2020. gada 8. martā Jūrmalā notika XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas 

deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” 

repertuāra apguves un dalībnieku atlases skate, 

kurā piedalījās arī JKC un KKN deju kolektīvi 

“Zītariņi” un “Vizmiņa”. Sakarā ar 

epidemioloģisko situāciju pārējās plānotās  

skates un nacionāla un reģionāla mērogu 

pasākumi netika īstenoti. 

36. P3.1.5. Dziesmu un 

deju svētku 

kustības pasākumu 

atbalsts. 

Sarīkotie pasākumi 

Jūrmalā.  

2017 - 2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

privātais 

finansējums, 

citi 

finansējuma 

avoti  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

kultūras centrs 

Izpildē Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas situāciju un 

noteiktos ierobežojumus, netika rīkoti Dziesmu 

un deju svētku kustības nepārtrauktības 

nodrošināšanas klātienes  pasākumi.  

Radošo kolektīvu aktivitātes notika tiešsaistē, 

veidojot foto un videomateriālus un piedaloties 

tautas tērpu centra “Senā klēts” un LNKC 

iniciētā virtuālā tautas tērpu parāde 4. maijā, kas 

bija veltīta Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas 30. gadadienai. 
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U.3.2. Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā. 

37. P3.2.1. Jūrmalas 

pilsētas muzeju  

pamatdarbības 

nodrošināšana, 

krājuma 

papildināšana un 

saglabāšana, 

veidojot atbilstošus 

glabāšanas 

apstākļus, krājuma 

izpēte un 

popularizēšana. 

Nodrošināta 

krājuma 

uzturēšana. 

  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs  

Izpildē 2020. gadā muzeja krājums tika papildināts ar 

1537 vienībām; restaurēti 20 priekšmeti un 

saglabāšanas apstākļi uzlaboti 57 priekšmetiem. 

Pārskata periodā veikti 14 pētījumi  - “Rīgas 

Jūrmalai 100 (1920-2020)”, “Jūrmalas pilsētai 

60 (1959-2019) Apkaimju vēsture”, “Kārļa 

Žiglēvica observatorija Slokā”, “Jūrmalas 

kultūrvēsturiskais mantojums”, “Jūrmalas 

pilsētas muzeja mākslas kolekciju izpēte”, 

”Jūrmalas kūrorta vēsture 19.gs. beigas – 

mūsdienas”, “Aspazijas mājkalpotāja Anna 

Rijnieks Dubultu mājā”, “Zvejnieku kolhoza 

“Uzvara” spilgtākās personības”, “Laivu būves 

attīstība Rīgas jūras līča piekrastē 19.gs. beigas 

- 20.gs. sākums”, “Mākslinieka Valda Buša 

dzīve un daiļrade”, “Jūrmalas apkaimju un ielu 

vēsture”. 

 

38. P3.2.2. Muzeju 

krājuma 

pieejamības 

veicināšana, veicot 

krājuma 

digitalizāciju, 

izstāžu un 

tematisku izdevumu 

veidošanu. 

Nodrošināta 

krājuma 

pieejamība – 

izstādes, 

digitalizētas 

krājuma vienības, 

tematiski 

izdevumi.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs 

Izpildē Bulduru Izstāžu namā īstenots projekts 

“Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto 

pakalpojumu attīstība un digitalizācija”, kura 

ietvaros izveidota datu bāze un digitāla 

ekspozīcija par mākslinieku Valdi Bušu un viņa 

daiļradi, popularizēts Valda Buša kultūras 

mantojums. 2020. gadā digitalizētas 2110 

muzeja krājuma vienības, izveidotas 2 

apjomīgas krājuma izstādes (vēstures izstāde 

“Rīgas Jūrmalai 100” un mākslas “Ceļojuma 

piezīmes”). 

 

39. P3.2.3. Jūrmalas 

pašvaldības muzeju 

rīkotie tematiskie 

pasākumi, izstādes 

auditorijas 

paplašināšanai.  

Noorganizēti 

tematiskie 

pasākumi.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs 

Izpildē Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas muzeja 

Facebook lapā tika ievietotas 52 publikācijas 

par dzīvi un notikumiem Rīgas Jūrmalas pilsētā 

20.gadsimta 20.– 30. gados. 

Aspazijas māja veidoja e-kultūras pasākumus 

par Aspazijas dzīvi Dubultu mājā, filmējot 
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 fonds un citi 

finansējuma 

avoti, t.sk. 

sponsori. 

inscenētus notikumus un publicējot 8  filmiņas 

sērijā “Iz pagājības” JPM Facebook lapā. 

Jūrmalas pilsētas muzejā un filiālēs kopskaitā 

noorganizēti 153 pasākumi un 28 izstādes. 

 

40. P3.2.4. Jūrmalas 

pilsētas muzeju 

sadarbības ar 

izglītības iestādēm 

un 

muzejpedagoģiskā 

darba attīstīšana. 

Izveidotas 

muzejpedagoģiskās 

programmas. 

Notikušas 

sadarbības ar 

skolām. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs  

Izpildē Pārskata periodā tika īstenotas 56 

muzejpedagoģiskās nodarbības. Aspazijas mājā 

īstenots projekts “Interaktīvā izstāde “Saulains 

stūrītis””, kura mērķauditorija bija pirmsskolas 

un sākumskolas bērni. Uzsākts jauns pasākumu 

cikls jauniešiem – domnīca “Jauns māls” un 

notika 2 radošās darbnīcas. 

 

U.3.3. Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus.   

41. P3.3.1. Jaunu 

pakalpojumu 

(vēsturiski 

izglītojošas, radoši 

izzinošas, aktīvā 

tūrisma 

programmas, 

tematiski pasākumi 

u.tml.) ieviešana 

vietējiem 

iedzīvotājiem un 

tūristiem, īpaši 

skolēnu-tūristu un 

ģimeņu piesaistei. 

Izveidotas 

izglītojošās un 

tūrisma 

programmas.  

Noorganizēti 

pasākumi 

konkrētām 

mērķgrupām.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs, 

Dzintaru 

koncertzāle, 

Jūrmalas teātris  

Izpildē Jūrmalas Brīvdabas muzejā, ES fondu atbalstītā 

projekta "Jūrmalas Brīvdabas muzeja 

infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa 

atjaunošana" ietvaros, atjaunota apsardzes un 

ugunsdrošības signalizācijas sistēma galvenajā 

ēkā un pabeigta zvejas kuģa “Undīne” 

atjaunošana. 

Jūrmalas pilsētas muzejā uzsākts jauns 

pasākumu cikls “Sarunas” un notika 4 tikšanās 

ar radošiem jūrmalniekiem. 

42. P3.3.2. Amatu 

prasmju apguves 

darbnīca Jūrmalas 

brīvdabas muzejā. 

Nodrošināta 

regulāra amatu 

prasmju apguves 

darbnīcas darbība. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs 

Izpildē Brīvdabas muzejā īstenots VKKF atbalstītais 

projekts “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča 

piekrastē. 2.daļa”, kura ietvaros laivu būves 

darbnīcā izveidota jauna ekspozīcija par laivu 

būvniecības tradīcijām un izstrādāta amatu 

prasmju apguves muzejpedagoģiska 

programma. 

 

43. P3.3.3. Ar izcilām Izveidoti 2017-2022 Jūrmalas Jūrmalas Izpildē Aspazijas mājā tika īstenots VKKF atbalstītais 
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personībām – 

jūrmalniekiem – 

saistītā 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

popularizēšana, 

kultūras tūrisma 

produktu veidošana 

(izstādes, 

pilsētvides objekti, 

pasākumi). 

pasākumi, izstādes, 

pilsētvides objekti 

saistīti ar izcilām 

personībām – 

jūrmalniekiem. 

 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

kultūras iestādes  

projekts “Interaktīvā izstāde “Saulains 

stūrītis””. Izstādes mērķauditorija ir ģimenes ar 

bērniem, pirmskolas un sākumskolas bērni. No 

9. septembra līdz 20. decembrim izstādi 

apskatīja 2212 apmeklētāji.  

Bulduru Izstāžu nama 2.stāvā izveidota V.Buša 

darbu izstāde un apskatāma mākslinieka 

darbnīca.  

44. P3.3.4. Koka 

arhitektūras 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

popularizēšana. 

Izveidoti koka 

arhitektūras 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

popularizēšanas 

pasākumi. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Pilsētplānošanas 

nodaļa, 

Mārketinga un 

ārējo sakaru 

pārvaldes 

Tūrisma nodaļa, 

kultūras iestādes 

Izpildē Sk. punktu 1.1.4. 

TIC izveidoja pastaigu maršrutus, kuros iekļauti 

izcilākie arhitektūras paraugi un to apraksti – 

gan arhitektūras pieminekļi, gan ēkas ar 

“stāstu”.  

Izdota Pilsētplānošanas nodaļas sagatavota 

grāmata “Jūrmala. Pilsēta. Daba. Arhitektūra”. 

2020. gadā Jūrmalas amatnieki izstrādāja 

Amatu mājas konceptu, kurā plānots izveidot 

amatnieku atklātās darbnīcas un koka 

restaurācijas centru. 

45. P3.3.5. Mantojumā 

balstītu dizaina 

produktu izstrāde, 

intelektuālie 

suvenīri, ar izcilām 

personībām – 

jūrmalniekiem – 

saistītu suvenīru 

izstrāde. 

Attīstīto partnerību 

skaits dizaina 

produktu izstrādei.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, citi 

finansējuma 

avoti 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Mārketinga un 

ārējo sakaru 

pārvaldes 

Tūrisma nodaļa, 

Administratīvi 

juridiskā 

pārvaldes 

Administratīvā 

nodaļa, 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs, 

citi operatori  

Izpildē Pārskata periodā tika uzsākta Jūrmalas goda 

tērpa koncepta izstrāde, organizējot sabiedrības 

un profesionāļu diskusiju par Jūrmalas goda 

tērpu. Diskusijā piedalījās, Latvijas tautastērpu 

eksperti, Jūrmalas amatnieki, Jūrmalas dziesmu 

un deju svētku kolektīvu dalībnieki, jūrmalnieki 

un kā eksperte LU Latvijas vēstures institūta 

etnoloģijas nodaļas vadītāja, vēstures doktore 

Aija Jansone.  

Izstrādāta grāmatzīme ar Olgas Šilovas veidotās 

Aspazijas skulptūras attēlu, kā arī krūzītes un 

magnēti ar muzeja vēsturisko pastkaršu attēliem 

un attīstīta vēsturisko svītraino peldkostīmu 

līnija.  

TIC sadarbībā ar Latvijas Mākslas muzeja 
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suvenīru izstrādātāju sagatavoja suvenīru līniju 

(kartiņas, krūzes, magnētus) ar Imanta Ozoliņa 

ex-libru attēliem, kuros var redzēt izcilus 

arhitektūras paraugus un skulptūras. 

2020. gadā TIC ir izveidojis 5 jaunus pastaigu  

maršrutus, iekļaujot kultūrvēsturiskus objektus 

dažādās apkaimēs. Maršruti tika popularizēti 

dažādos kanālos un guva lielu atsaucību Covid-

19 laikā kā interesantas idejas tematiskām 

pastaigām.  

 

4.rīcības virziens. Sadarbība Jūrmalā: kultūrvides attīstībā iesaistīto dalībnieku sadarbības veicināšana.  

U.4.1. Attīstīt sadarbību starp dažādām pašvaldības kultūras un citām iestādēm, ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras piedāvājuma veidošanā un pieejamības 

veicināšanā.  

46. P4.1.1. Nevalstisko 

organizāciju un citu 

operatoru iesaiste 

apkaimju piederības 

sajūtas veidošanā 

un mehānisms tā 

nodrošināšanai –

iedzīvotāju 

iniciatīvu projektu 

konkurss.  

Organizētie 

projekti. 

Iedzīvotāju 

iniciatīvu projektu 

konkurss un 

atbalstīto projektu 

skaits.  

2017-2022 

 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa  

Izpildē Sk.U1.3.3. 

Saistībā ar Covid–19 pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto ārkārtas situāciju un 

publisko pasākumu rīkošanas un pulcēšanās 

ierobežošanu, netika īstenoti daži apkaimju 

iniciatīvu projekti.   

Ķemeru luterāņu baznīcā notika mūzikas 

koncerti. 

47. P4.1.2. 

Mazākumtautību 

iesaiste apkaimju 

kultūras dzīvē.  

Nodrošināta 

mazākumtautību 

biedrību iesaiste 

pilsētas 

pasākumos. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Labklājības 

pārvalde, 

nevalstiskās 

organizācijas 

Izpildē Romu kopienas dienu ietvaros norisinājās seši 

Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas 

nodaļas organizētie pasākumi, kā piemēram 

fotomākslinieka Leonīda Tugaļeva izstāde 

“Starp mēģinājumiem”,  literāri-muzikālā izrāde 

“Dzejnieku balle čigānu Taborā”, u.c. 

2020. gada sākumā tika organizēts ikgadējais 

pasākums “Masļeņica”, JMvS notika Izraēlas 

mākslinieku koncerts un tika turpināts projekts 

"Nacionālo kultūrvēsturisko un kristīgo vērtību 

stiprināšana un Jūrmalas iedzīvotāju kopienu 

saliedēšana caur dziesmām un stāstījumiem". 



26 
 

 

48. P4.1.3. Sadarbības 

veidošana starp 

apkaimēm un to 

aktivitātēs 

iesaistītajiem 

spēlētājiem. 

Sadarbības 

gadījumu skaits. 

Nodrošināta 

informācijas aprite. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm, citi 

operatori, tai 

skaitā 

nevalstiskās 

organizācijas 

Izpildē 2020. gadā Kultūras nodaļa  saskaņā ar 2020. 

gada 29. oktobra Jūrmalas pilsētas domes 

lēmumu Nr. 546 (protokols nr.19, 15.punkts), 

sadarbībā ar Mārketinga pārvaldi un Ārējo 

sakaru un protokola nodaļu uzsāka darbu pie 

pieteikuma sagatavošanas Eiropas kultūras 

galvaspilsētas 2027. gadam statusa iegūšanas 

konkursam. Tika noorganizētas 5 Jūrmalas 

iedzīvotāju un  kultūras, pilsētvides, uzņēmēju 

ekspertu fokusgrupas.  

 

49. P4.1.4. 

Informācijas 

nodrošināšana par 

apkaimju kultūras 

pasākumu  norises 

vietām un 

pasākumiem. 

Nodrošināta 

informācija mājas 

lapā un citos 

informācijas 

kanālos.  

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

Izpildē Tiek regulāri apkopota kultūras notikumu 

informācija JPD tīmekļa vietnei un 

informatīvajam laikrakstam. Kultūras nodaļas 

sagatavotais ikmēneša kultūras notikumu 

kalendārs tiek nosūtīts visām kultūras iestādēm, 

kuras nodrošina tā pieejamību apkaimju 

iedzīvotājiem. Papildus informācija par kultūras 

aktivitātēm pieejama pasākumu organizatoru 

sociālo tīklu kontos un informācija pilsētvidē uz 

informācijas stendiem. 

50. P4.1.5. 

Starpinstitucionālās 

sadarbības ar citiem 

saistītiem 

sektoriem: tūrismu, 

kultūrizglītību, 

uzņēmējiem u.c. 

iniciēšana. 

(Konsultatīva 

padome vai kas 

cits?) 

Izstrādāts un 

īstenots sadarbības 

modelis. 

 

2017 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

Izpildīts Izpildīts 2017. gadā 

U.4.2. Stiprināt kultūras nozares darbinieku kapacitāti un profesionālo izaugsmi.  

51. P4.2.1. Kultūras 

nozares darbinieku 

profesionālās 

Nodrošināta 

kultūras darbinieku 

dalība 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

Izpildē Pārskata periodā notika 3 tiešsaistes 

tālākizglītības semināri kultūras darbiniekiem 

par autortiesību jautājumiem, kuros piedalījās 
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izaugsmes atbalsta 

programma 

tālākizglītības 

semināros, 

konferencēs, 

apmācībās, 

radošajos 

komandējumos 

u.tml. 

budžets Kultūras ministrijas, AKKA/LAA un LaIPAS 

pārstāvji. 

52. P4.2.2. Konkursa 

„Gada balva 

kultūrā”  rīkošana, 

novērtējot Jūrmalas 

pilsētas kultūras 

dzīves spilgtākos 

notikumus 

pašvaldības, valsts 

un starptautiskā 

mērogā. 

Ikgadēji sarīkots 

konkurss „Gada 

balva kultūrā”. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, citi 

finansējuma 

avoti  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm 

Izpildē Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas situāciju un 

klātienes pasākumu norises ierobežojumus, 

kultūras institūcijas attīstīja e-kultūras 

produktus, tāpēc JPD 2021. gada 28. janvārī 

atbalstīja grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 

2017. gada 14. decembra nolikumā Nr. 33 

iekļaujot jaunu nomināciju - “Par kultūras 

notikumu digitālajā vidē”. Par 2020. gada 

notikumiem Gada balva kultūrā tika piešķirta 9 

cilvēkiem 7 kategorijās un tika piešķirtas 8 

pateicības. 

 

53. P4.2.3. Mūža 

stipendijas izciliem 

kultūras un 

sabiedriskiem 

darbiniekiem. 

Nodrošinātas mūža 

stipendijas izciliem 

kultūras un 

sabiedriskiem 

darbiniekiem. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

Nav uzsākts Pārskata periodā netika iesniegts neviens 

pieteikums. 

U.4.3. Nodrošināt informācijas pieejamību atbilstoši kultūras auditorijas vajadzībām. 

54. P4.3.1. Kultūras 

pasākumu aktuālās 

informācijas 

regulāra izvietošana 

interneta resursos 

un plašsaziņas 

līdzekļos. 

Pašvaldības 

publicitātes 

materiālos 

izvietota 

informācija. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa  

Izpildē Informācija par pasākumiem tiek ievietota 

Jūrmalas tīmekļa vietnē, laikrakstā “Jūrmalas 

avīze”, laikrakstā “Jūrmalas vārds”, kā arī 

izvietotas afišas uz reklāmas stabiem. Katra 

kultūras iestāde uztur savu Facebook lapu, 

ievietojot tur aktuālo informāciju par 

pasākumiem. 

55. P4.3.2. Dažādu 

sabiedrības grupu 

vajadzību kultūras 

jomā apzināšana. 

Īstenotas diskusiju 

u.c. pasākumu ar 

auditorijas iesaisti.  

Pašvaldības 

pasūtītā Jūrmalas 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

Izpildē 2020. gadā Kultūras nodaļa  uzsāka darbu pie 

pieteikuma sagatavošanas Eiropas kultūras 

galvaspilsētas 2027. gadam statusa iegūšanas 

konkursam. Tika noorganizētas 5 Jūrmalas 

iedzīvotāju un  kultūras, pilsētvides, uzņēmēju 
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iedzīvotāju aptaujā 

par Jūrmalas 

pilsētas domes 

darbu iekļauti 

jautājumi par 

kultūras nozari. 

ekspertu fokusgrupas. 

2020. gadā SKDS veica Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotāju aptauju “"Attieksme pret Jūrmalas 

domes darbu", kurā ir iekļauta iedzīvotāju 

aptauja par kultūras dzīves novērtējumu. 

2020.gadā kultūras dzīvi pozitīvi vērtēja 76% 

respondentu. 

56. P4.3.3. Kultūras 

pasākumu reklāmas 

un mārketinga 

materiālu izdošana 

(ikmēneša 

pasākumu bukleti, 

afišas u.c.). 

Sagatavoti un 

izdoti reklāmas un 

mārketinga 

izdevumi. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm, 

Dzintaru 

koncertzāle  

Izpildē 2019. gada nogalē tika izdots kultūras notikumu 

apkopojums par 2020. gada pirmo mēnešu 

pasākumiem. Covid-19 ierobežojumu dēļ, 

vairums pasākumu nenotika, informācija par 

pasākumiem tika izvietota digitālajā vidē.  

 

57. P4.3.4. Nostiprināt 

koordināciju un 

saziņu starp 

Kultūras pārvaldi 

un tās 

struktūrvienībām. 

Regulāri 

organizētas 

sanāksmes un citi 

saziņas veidi. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

kultūras 

iestādēm 

Izpildē Pārskata periodā regulāri notika Kultūras 

nodaļas un kultūras iestāžu sadarbība, lai 

nodrošinātu ārkārtas situācijas noteikumu 

īstenošanu, kā arī organizējot epidemioloģiski 

drošus pasākumus. 

U.4.4. Stiprināt kultūras procesu nozīmi pilsētas attīstības politikā un plānošanas dokumentos.  

58. P4.4.1. Attīstības 

plānošanas 

dokumentu 

precizēšana, 

fiksējot kultūras 

vietu pilsētas 

attīstības dažādu 

nozaru attīstības 

stratēģijās. 

Izstrādāti labojumi 

pilsētas attīstības 

plānošanas 

dokumentos. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa  

Izpildē Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 

6. jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas 

plānošanas dokumentu darbības  termiņu 

pagarinājumu un jaunu nozaru politikas 

plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu 

Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 

2017.-2020. gadam darbības termiņš pagarināts 

līdz 2022. gada 31. decembrim un precizēti 

rezultatīvie rādītāji. 

 

59. P4.4.2. Kultūras 

ietekmes 

novērtējums, 

pētījums. 

Veikts kultūras 

ietekmes pētījums.  

2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa  

Izpildē 2020. gadā SKDS veikta Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotāju aptauja “"Attieksme pret Jūrmalas 

domes darbu", kurā ir iekļauta iedzīvotāju 

aptauja par kultūras dzīves novērtējumu. 

https://www.jurmala.lv/files/pasvaldiba/atskaite_Jurmala_07_082020.pdf
https://www.jurmala.lv/files/pasvaldiba/atskaite_Jurmala_07_082020.pdf
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Aptaujā tika apkopots respondentu viedoklis par 

Jūrmalas kultūras dzīvi kopumā, par Jūrmalas 

kultūras iestāžu darbu, par informācijas par 

kultūras aktivitātēm pieejamību un kultūras 

aktivitātēm. Kopumā respondentu viedoklis par 

kultūras dzīvi pilsētā ir ļoti augsts – pozitīvi 

vērtēja 76% respondentu, negatīvi – 14,5% 

respondentu. Savukārt 9,5% respondentu nebija 

viedoklis. Arī 2020.gadā kultūras iestāžu darbs 

tika pozitīvi novērtēts. Respondenti uzsvēra, ka 

pilsētā jāsaglabā lielie pasākumi, kā piemēram 

Kūrortsezonas atklāšanas pasākums, Kauguru 

svētki, Jomas ielas svētki u.c.  51% respondentu 

norādīja, ka ir pietiekama informācijas 

pieejamība par kultūras pasākumiem, savukārt 

31% - ka nepietiekama. Līdz ar to jāizvērtē 

procesi, kas kavē informācijas pieejamību. 

5.rīcības virziens. Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana. 

U.5.1. Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā.  

60. 5.1.1.1. Jūrmalas 

brīvdabas muzeja 

infrastruktūras 

attīstība, tai skaitā 

autostāvvietas 

izbūve un jaunas 

ēkas izbūve 

administratīvām un 

apmeklētāju 

vajadzībām. 

Materiālā kultūras 

mantojuma 

saglabāšana un 

pieejamības 

veicināšana 

Jūrmalas brīvdabas 

muzejā, attīstot 

infrastruktūru. 

2018 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, ES 

struktūrfondi 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Projektu 

ieviešanas 

nodaļa, 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa, 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs 

Izpildīts Izpildīts 2018. gadā 

61. P5.1.2. Jūrmalas 

pilsētas muzeja 

3. kārtas īstenošana  

Jūrmalas pilsētas 

muzeja 3.kārtas 

renovācija. 

2018-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Projektu 

Uzsākts Pabeigti remontdarbi lietus ūdens bojājumu 

seku likvidēšanai Jūrmalas pilsētas muzeja ēkā.  

27.03.2020. noslēgts Pakalpojumu līgums Nr. 

1.2-16.4.3/20-428 par izmaiņu būvprojekta 

“Jūrmalas pilsētas muzejs - esošas ēkas 



30 
 

ieviešanas 

nodaļa, 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa, 

Jūrmalas 

pilsētas muzejs  

atsevišķu daļu nomaiņa un atjaunošana” 

būvdarbu sadalīšanu kārtās un autoruzraudzību. 

Noslēgts Pakalpojumu līgums 1.2-16.4.3/20-

829 par Ekspertīzi izmaiņu būvprojektam SIA 

"Livland Group" (SIA Lejnieku projektēšanas 

birojs). 

62. P.5.1.3. Jūrmalas 

kultūras centra 

infrastruktūras 

pilnveide, tajā 

skaitā Jūrmalas 

Mākslinieku nama 

infrastruktūras 

uzlabošana. 

Jūrmalas kultūras 

nama piebūves 

projektēšana un 

būvniecība. 

Jūrmalas 

Mākslinieku nama 

renovācija. 

2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa  

Nav uzsākts 2020. gadā nav veikti infrastruktūras 

uzlabošanas darbi Jūrmalas Mākslinieku namā., 

jo šajā plānošanas periodā nav ieplānoti finanšu 

līdzekļi.  Tā kā  2018. gadā Jūrmalas 

mākslinieku nams tika nodots Jūrmalas pilsētas 

muzeja pārraudzībā un pārdēvēts par Bulduru 

izstāžu namu, tad renovācija tiks plānota jaunā 

plānošanas perioda Investīciju plānā. 

63. P5.1.4. Jūrmalas 

mākslas telpas 

izveide – projekta 

izstrāde. 

Izveidota izstāžu 

zāle un rezidenču 

centrs. 

2018-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa  

Uzsākts Bulduru izstāžu namam ir potenciāls attīstīties 

kā rezidenču centram.  2020. gadā ir izstrādāta 

Valda Buša mantojuma ekspozīcijas koncepcija 

un ekspozīcijas dizaina skiču projekts. 2018. 

gadā Jūrmalas mākslinieku nams tika nodots 

Jūrmalas pilsētas muzeja pārraudzībā un 

pārdēvēts par Bulduru izstāžu namu. Jūrmalas 

pilsētas muzejs konceptuāli veido Bulduru 

izstāžu nama attīstību, kas detalizēti tiks 

iekļauta jaunajā kultūrvides attīstības plānā 

2023. – 2029.gadam. 

64. P5.1.5. Kauguru 

kultūras nama 

infrastruktūras 

pilnveide. 

Kauguru kultūras 

nama piebūves 

projektēšana un 

būvniecība. 

2017-2020 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa  

Izpildīts Kauguru kultūras nama piebūves projektēšana 

un būvniecība 1. stāvā – “Inženierkomunikāciju 

un norobežojošu konstrukciju atjaunošana un 

pārbūve” veikta Inženierkomunikāciju un 

norobežojošu konstrukciju atjaunošana un 

pārbūve un piebūvē izbūvēta elektroapgāde, 

apgaismojums, ventilācijas, apkure sistēma un 

pieņemta ekspluatācijā 30.01.2020. 
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65. P5.1.6. Jūrmalas 

teātra ēkas pārbūve 

un 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Muižas ielā 7, 

Jūrmalā (ITI SAM 

4.2.2.). 

Pārbūvēts Jūrmalas 

teātra vestibils un 

jumts, iebūvēts 

lifts un īstenoti 

pasākumi ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Projektu 

ieviešanas 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa  

Izpildē Izstrādāts būvprojekts Jūrmalas teātra ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai; būvdarbus 

paredzēts sākt 2021. gadā. 

 

U.5.2. Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu.  

66. P5.2.1. Ķemeru 

ūdenstorņa 

atjaunošana (SAM 

5.5.1.)  

Valsts nozīmes 

kultūras 

pieminekļa 

atjaunošana, 

saglabājot tā 

pamatfunkciju un 

nodrošinot 

jaunradītu 

pakalpojumu - 

tūrisma 

informācijas 

punkta, galerijas 

un skatu 

platformas 

pieejamību, 

veicinot 

apmeklējumu 

skaita pieaugumu. 

2017-2021 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

Kultūras 

ministrija 

SAM 5.5.1.  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Projektu 

ieviešanas 

nodaļa, 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Daļēji 

izpildīts 

2020. gadā Jūrmalas pilsētas dome īstenojusi 

būvdarbus Ķemeru ūdenstornī 684.2 tūkstošu 

eiro apjomā, no kuriem 434.7 tūkstoši eiro ir 

ERAF finansējums (būvdarbu, būvuzraudzības 

un autoruzraudzības izmaksas).  

2020. gadā pabeigta Ķemeru ūdenstorņa 

restaurācija un pārbūve – tornis atjaunots tā 

vēsturiskajā veidolā, 42 metru augstumā 

ierīkota skatu platforma.  

2021. gadā ūdenstornī tiks iekārtota pastāvīgā 

ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi. 

U.5.3. Labiekārtot publisko telpu. 

67. P5.3.1. Jaunrades 

parka un Jauniešu 

mājas izveide 

Kauguros (ITI 

SAM 3.3.1.). 

Izbūvēta atpūtai, 

mazo un vidējo 

komersantu 

komercdarbības 

īstenošanai 

nepieciešamā 

infrastruktūra, kā 

2016-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets, 

ņemtie 

kredītlīdzekļi, 

ES un cits 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Projektu 

Daļēji 

izpildīts 

2020. gadā veikta iepirkuma “Būvdarbi Pilsētas 

atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei 

Kauguros” izsludināšana.  

Iepirkuma konkursa rezultātā 16.02.2021. 

noslēgts būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/21-155 

ar SIA “Merks”. Būvdarbi uzsākti ar 

01.03.2021., izpildes termiņš līdz 31.03.2022.  
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arī Jauniešu mājas 

izbūve 

uzņēmējdarbības 

vides attīstībai, 

jauniešu 

nodarbinātībai un 

brīvā laika 

pavadīšanai. 

ārējais 

finansējums, 

Valsts 

finansējums 

ieviešanas 

nodaļa, 

Stratēģiskās un 

biznesa 

plānošanas 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Iepirkuma konkursa rezultātā 17.02.2021. 

noslēgts būvuzraudzības līgums Nr.1.2-

16.4.3/21-177 ar SIA “RS Būvnieks”.  

Saskaņā ar 23.07.2020. domes lēmumu Nr. 331 

projekta izmaksas ir 9 641 947.74 EUR, no 

kurām ERAF 1 440 865.05 EUR, VBD 

140 565.73 EUR, un pašvaldības finansējums 

8 060 516.96 EUR. 

 

68. P5.3.2. Jūrmalas 6 

bibliotēku 

infrastruktūras 

pilnveide. 

Pilnveidota 

Jūrmalas sešu 

bibliotēku 

infrastruktūra. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Projektu 

ieviešanas 

nodaļa, 

Stratēģiskās un 

biznesa 

plānošanas 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Izpildē Pārskata periodā tika labiekārtotas vairāku 

bibliotēku teritorijas. JCB teritorijā atrodas 

priežu mežs. Pieaicinātajai vides ekspertu 

komisijai veicot apsekošanu, tika konstatēts, ka 

deviņas no priedēm ir nepieciešams nozāģēt, lai 

nekaitētu ēkas un apmeklētāju drošībai, 

savukārt Kauguru bibliotēkas teritorijā augošais 

vītols spēcīgajās vētrās bija aizlūzis. Tika veikti 

nepieciešamie minēto koku zāģēšanas darbi par 

kopsummu 1916,- eiro. Pie Bulduru bibliotēkas 

apmeklētāju ērtībai tika ierīkots soliņš un 

atkritumu urna. Apmeklētāji ērti var iekārtoties, 

izmantot bibliotēkas Wi-Fi vai lasīt periodiskos 

izdevumus svaigā gaisā.   

 

U5.4. Veidot uz nākotni orientētu pilsētas pārvaldību, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu 

69. P5.4.1. Sabiedriskā 

centra Valtera 

prospektā 54, 

Jūrmalā attīstība 

Izveidots 

sabiedriskais 

centrs. 

2017-2018 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

Nav izpildīts 2019.gadā izsludinātais ideju konkurss par 

Sabiedriskā centra Valteru prospektā 54 beidzās 

bez rezultātiem, iesniegto projektu neatbilstības  

dēļ. Uzdevums tiks pārcelts uz jauno Jūrmalas 

kultūrvides attīstības plānu un Investīciju plānu. 

U5.5. Attīstīt daudzveidīgu kultūras vidi 

70. P5.5.1. Dubultu 

kultūras un 

izglītības centrs 

Izbūvēta Jūrmalas 

Mūzikas skolas un 

Jūrmalas Centrālās 

2017 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Attīstības 

Izpildīts Izpildīts 2018. gadā 
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Strēlnieku 

prospektā 30, 

Jūrmalā 

bibliotēkas ēka budžets, 

ņemtie 

kredītlīdzekļi 

pārvaldes 

Būvniecības 

projektu vadības 

nodaļa, Kultūras 

nodaļa 

U.5.6. Veicināt kultūras pakalpojumu pieejamību apkaimju iedzīvotājiem.  

71.  P5.6.1. Transporta 

nodrošināšana 

atsevišķu pasākumu 

apmeklēšanai. 

Nodrošināts 

transports 

vietējiem 

iedzīvotājiem 

atsevišķu 

pasākumu 

apmeklēšanai. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets  

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa 

Izpildē Tā kā 2020. gadā netika organizēti lielformāta 

pasākumi, tad nebija nepieciešamība pēc 

papildus sabiedriskā transporta. 

72. P5.6.2. Izstrādāt 

cenu politiku 

pašvaldības 

kultūras pasākumu 

apmeklējumam, 

sabalansējot maksas 

un bezmaksas 

piedāvājumu, kā arī 

nodrošinot kultūras 

darbiniekiem 

pašvaldības 

kultūras 

organizāciju biļešu 

atlaižu politiku. 

Izstrādāta un 

īstenota cenu 

politika. 

2017-2022 Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldības 

budžets 

Jūrmalas 

pilsētas domes 

Kultūras nodaļa  

Izpildē Saskaņā Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. 

jūlija lēmumu Nr. 342 “Par maksas 

pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā” 4.¹ 

punktu Jūrmalas teātra izrāžu apmeklējums ir 

bezmaksas visām skatītāju kategorijām.  

 

 

 

 

 

 
 

 

https://jurmala.lv/docs/k20/l/k200342_m.htm
https://jurmala.lv/docs/k20/l/k200342_m.htm
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Tabula Nr.2 

2. Rezultatīvie rādītāji 2020. gads 

 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Mērvienī

ba 
Datu avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā 2020 

2022.gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence * 

Attīstības 

tendence 

((↑ → ↓) ) 
Piezīmes 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Radošā Jūrmala 

1.1. Lasītāju kopskaits 

Jūrmalas pilsētas 

bibliotēkās 

Skaits LDKK 2015. 9 239 9 848 12 500 ↑ Saistībā ar 2020. gadā valstī 

ieviesto ārkārtas situāciju 

Covid–19 pandēmijas 

ierobežošanai, Centrālajā 

bibliotēkā un piecās tās 

struktūrvienībās, salīdzinot ar 

bāzes gadu, 2020. gadā ir 

pieaudzis lasītāju kopskaits, 

īpaši “3TD e-grāmatu 

bibliotēkas” reģistrēto lasītāju 

skaits, tomēr salīdzinot ar 

2019. gadu, 2020. gadā 

samazinājies lasītāju skaits par 

21%, jeb par  2129 lasītājiem.   

 

1.2 Izsniegumu 

kopskaits Jūrmalas 

pilsētas bibliotēkās 

Skaits LDKK 2015. 424 193 321 705 520 000 ↓ Saistībā ar Covid–19 

pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto 

ārkārtas situāciju, Centrālajā 

bibliotēkā un piecās tās 

struktūrvienībās, salīdzinot ar 

bāzes gadu, 2020. gadā ir 

samazinājies klātienes 
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izsniegumu skaits, bet 

pieaudzis e-grāmatu 

izsniegumu skaits. 

Klātienes izsniegumu skaits 

samazinājies par 24%. 

 

1.3. Pasākumu skaits 

Jūrmalas kultūras 

centrā un tā 

struktūrvienībās 

kopā, t.sk.  

 

skaits LDKK 2015. 336 79 303 ↓ Saistībā ar Covid–19 

pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto 

ārkārtas situāciju un publisko 

pasākumu rīkošanas 

ierobežošanu Jūrmalas 

kultūras centrā un tā 

struktūrvienībās 2020. gadā, 

salīdzinot ar bāzes gadu par 

3/4 samazinājies pasākumu 

skaits. 

 

maksas 188 30 155 

bezmaksas 145 49 148 

1.4 Amatiermākslas 

kolektīvu skaits 

Jūrmalas kultūras 

centrā un 

struktūrvienībās 

kopā 

skaits JKC 2015 28 25 25 → Lai arī salīdzinot ar bāzes 

rādītāju, amatiermākslas 

kolektīvu skaits ir 

samazinājies, tomēr pēdējos 

gados ir noturīgs un stabils 

amatierkolektīvu skaits. 

 

1.5. Amatiermākslas 

kolektīvu 

dalībnieku skaits 

Jūrmalas kultūras 

centrā un 

struktūrvienībās 

kopā 

skaits JKC 2015 800 750 750 → Plānotais rādītājs ir sasniegts. 

 

2. Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā 

2.1. Dzintaru 

koncertzāles 

pasākumu skaits 

kopā, t.sk. 

skaits  DZK 2015 131 64 140 ↓ Saistībā ar COVID – 19 

pandēmijas ierobežošanai 

2020.gadā valstī ieviesto 

ārkārtas situāciju un publisko 
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Nomas pasākumu 

skaits 
70 6 70 pasākumu rīkošanas 

ierobežošanu, Dzintaru 

koncertzālē 2020.gadā 2 reizes 

samazinājies pasākumu skaits. 

Ārkārtas situācija valstī 

ietekmēja arī nomas maksas 

pasākumu samazinājumu 

Dzintaru koncertzāles 

rīkotie pasākumi 
61 58 70 

2.2 Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 

projektu konkursā 

atbalstītu un 

īstenotu projektu 

skaits profesionālās 

mākslas 

pieejamības 

veicināšanai 

skaits KN 2015 14 6 8 ↓ Tiek vērtēts projektu saturs, 

kvalitāte un piedāvājums. 

2020. gadā bija iespēja īstenot 

2 projektus un 4 projektu 

īstenošanu ar Jūrmalas pilsētas 

domes lēmumiem pārcēla uz 

2021. gadu. 

2.3. Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 

projektu konkursa 

profesionālās 

mākslas 

pieejamības 

veicināšanai 

finansējuma apjoms 

(EUR) 

summa KN 2015 136 046 119 323,09 100 000 ↓ Samazinājums, salīdzinot ar 

bāzes gadu, saistīts ar 2020. 

gadā izveidoto jauno 

mērķprogrammu “Radošuma 

un kultūras izpausmju 

daudzveidības veicināšana 

Jūrmalā” 

3. Jūrmalas kultūras mantojums 

3.1 Jūrmalas pilsētas 

muzeja un filiāļu 

izstāžu skaits 

skaits LDKK 2015 39 28 40 ↓ Saistībā ar Covid–19 

pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto 

ārkārtas situāciju un publisko 

pasākumu rīkošanas 

ierobežošanu ir samazinājies 

Jūrmalas pilsētas muzeja 

filiāļu  Aspazijas māja un 

Bulduru izstāžu nams izstāžu 

skaits. Savukārt, Jūrmalas 

pilsētas muzeja izstādēm tiek 



37 
 

pagarināts izstāžu norises 

laiks. 

3.2. Jūrmalas pilsētas 

muzeja un tā 

filiāles - Jūrmalas 

Brīvdabas muzeja 

krājuma vienību 

skaits 

skaits LDKK 2015 65 565 74 013 75 200 ↑ Kopš JPM muzeja krājuma 

darba kapacitātes 

stiprināšanas, pārskata gadā 

reģistrēts 1537 krājuma 

vienības. 

 

3.3. Jūrmalas pilsētas 

muzeja un tā 

filiāles-  Jūrmalas 

Brīvdabas muzeja 

krājuma eksponēto 

vienību skaits. 

skaits LDKK 2015 1 902 5 269 5 500 ↑ Palielinājums saistīts gan ar 

jauno ekspozīciju Jūrmalas 

brīvdabas muzejā (“Laivu 

būves attīstība”), gan ar 

Aspazijas mājas pastāvīgās 

ekspozīcijas papildināšanu.  

3.4. Jūrmalas  pilsētas 

muzeja  un tā 

filiāles Jūrmalas 

Brīvdabas muzeja 

krājuma  

digitalizēto vienību 

skaits 

skaits LDKK 2015 19 141 29 937 31 300 ↑ Kopš JPM muzeja krājuma 

darba kapacitātes 

stiprināšanas, vidēji gadā 

digitalizē vairāk nekā 1100 

krājuma vienību. 

 

4. Sadarbība Jūrmalā 

4.1. Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 

projektu konkursā 

atbalstītu un 

īstenotu iedzīvotāju 

iniciatīvas projektu 

skaits. 

skaits KN 2015 20 6 7 ↓ Tiek vērtēts projektu saturs, 

kvalitāte un piedāvājums. 

2020. gadā bija iespēja īstenot 

4 projektus un 1 projektu ar 

Jūrmalas pilsētas domes 

lēmumiem pārcēla uz 2021. 

gadu. Ar vienu projekta 

īstenotāju tika lauzts līgums, 

valstī ieviestās ārkārtas 

situācijas dēļ. 

4.2. Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 

projektu konkursa 

līdzfinansējuma 

apjoms iedzīvotāju 

summa KN 2015 59 758 16 986,96 20 000 ↓ Samazinājums, salīdzinot ar 

bāzes gadu, saistīts ar 2018. 

gadā izveidoto Projektu 

konkursu „Jūrmala – Latvijas 

valsts simtgadei” un 2020. 



38 
 

iniciatīvas 

projektiem (EUR). 

gadā izveidoto 

mērķprogrammu “Radošuma 

un kultūras izpausmju 

daudzveidības veicināšana 

Jūrmalā”. 

5. Kultūras pieejamība Jūrmalā 

5.1. Apmeklētāju 

kopskaits Jūrmalas 

pilsētas bibliotēkās 

Skaits LDKK 2015 163 296 110 741 165 000 ↓ Saistībā ar Covid–19 

pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto 

ārkārtas situāciju un publisko 

pasākumu rīkošanas 

ierobežošanu, Centrālajā 

bibliotēkā un piecās tās 

struktūrvienībās salīdzinot ar 

bāzes gadu 2020. gadā ir 

samazinājies klātienes 

apmeklējumu kopskaits par  

52 555, taču salīdzinot ar 

2019.gadu, apmeklētāju skaits 

ir palicis stabils.  

 

5.2 Dzintaru 

koncertzāles 

apmeklētāju skaits 

Skaits DZK 2015 180 000 28 813*** 170 000 ↓ Saistībā ar Covid–19 

pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto 

ārkārtas situāciju un publisko 

pasākumu rīkošanas 

ierobežošanu, salīdzinot ar 

bāzes gadu, par 151 187 ir 

samazinājies klātienes 

apmeklētāju skaits, bet 

palielinājies tiešsaistes 

pasākumu apmeklējums. 

 5.3 Apmeklējumu 

skaits Jūrmalas 

Kultūras centrā un 

tā struktūrvienībās 

kopā 

Skaits LDKK 2015. 137 667 18 260 137 000 ↓ Saistībā ar Covid–19 

pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto 

ārkārtas situāciju un publisko 

pasākumu rīkošanas 
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ierobežošanu Jūrmalas 

kultūras centrā un tā 

struktūrvienībās 2020. gadā, 

salīdzinot ar bāzes gadu, par  

3/4 samazinājies pasākumu 

skaits, likumsakarīgi ir 

līdzvērtīgi samazinājies 

pasākumu apmeklētāju skaits 

5.4 Jūrmalas pilsētas 

muzeja un filiāļu 

apmeklētāju skaits 

skaits LDKK 2015 60 093 853* 750 00 ↓ Saistībā ar Covid–19 

pandēmijas ierobežošanai 

2020. gadā valstī ieviesto 

ārkārtas situāciju un publisko 

pasākumu rīkošanas 

ierobežošanu Jūrmalas pilsētas 

muzeja un filiāļu klātienes 

pasākumu skaits samazinājies, 

tad proporcionāli samazinājies 

arī klātienes pasākumu 

apmeklētāju skaits. Papildus 

2020. gadā tika noteikti 

apmeklētāju skaita 

ierobežojumi muzejos. 

 

5.5 Apmierinātība ar 

kultūras dzīvi 

Jūrmalā (%) 

 Aptauja** 2015 81% 76% 85% ↓ Apmierinātība ar kultūras dzīvi 

Jūrmalā 2020. gadā 

samazinājās par 6% salīdzinot 

ar bāzes gadu. Tas 

izskaidrojams ar Covid–19 

pandēmijas ierobežošanai 

valstī ieviesto ārkārtas 

situāciju un publisko 

pasākumu rīkošanas un 

pulcēšanās  ierobežojumiem. 

 
* Klātienes pasākumu apmeklējums 

** Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas pilsētas domes darbu. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja 2020. gada aprīlis. Pētījuma veicējs: Pētījumu centrs SKDS 
*** Rādītājā ir iekļauts klātienes apmeklējums un 6 hibrīdkoncertu maksas tiešraižu apmeklējums 
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SECINĀJUMI 

 
(1) Lai arī 2020. gadā ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī būtiski ietekmēja Jūrmalas 

kultūras iestāžu publisko darbību, tomēr tas deva meklēt jaunus risinājumus kultūras satura 

pieejamībai -  attīstīt  e-kultūras piedāvājumu un hibrīdpasākumus, kurus var skatīt klātienē 

un attālināti. Abi kultūras piedāvājuma virzieni ir jāattīsta arī turpmāk, jo tie nodrošina 

jaunas mērķauditorijas piesaisti un kultūras pieejamību. 

 

(2) 2020.gadā  pasākumu rīkošanas un apmeklēšanas ierobežojumu dēļ  ir samazinājies 

klātienes apmeklētāju skaits.  Kultūras iestādēm būs jāmeklē jaunas pasākumu formas, lai 

atgūtu gan zaudēto mērķauditoriju, gan piesaistītu jaunu. Kā arī ir jāmeklē jaunas publiskas 

kultūras norišu vietas, jo “Mākslas stacija Dubulti” pagājušā gadā parādīja, ka  mākslas 

pieejamības nepārtrauktību var nodrošināt  daudzfunkcionālās un ar kultūras funkciju tieši 

nesaistītās telpās. 

 

(3) Organizējot sabiedrības un ekspertu diskusijas saistībā ar Jūrmalas pieteikuma sagatavošanu 

Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanai, Jūrmalas iedzīvotāji akcentēja 

nepieciešamību veidot katras Jūrmalas apkaimes identitāti, sekmēt lielāku sabiedrības 

līdzdalību kultūras dzīves daudzveidošanā.  

 

(4) Ir jāattīsta sadarbības un kultūras jomas tīklošanās gan valsts līmenī, gan starptautiskā 

līmenī. 

 

(5) Kompleksi ir jāattīsta Jūrmalas pilsētas muzejs un tā filiāle Bulduru izstāžu nams, sakārtojot  

infrastruktūru Majoros - Tirgoņu ielā 29 un Lienes ielā 15, Bulduros - Muižas ielā 6, attīstot 

kultūras tūrisma pakalpojumus un Mākslas rezidenču attīstības iespējas. 

 

(6) Jāattīsta kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra vienā no 

lielākajām apkaimēm – Kauguri, sekmējot sabiedrības līdzdalību. 

 

(7) Materiālā un nemateriālā mantojuma popularizēšanai, saglabāšanai un attīstībai ir jāveido 

Amatu un inovāciju māja ar koka restaurācijas centru. 
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PRIEKŠLIKUMI 

 

 

(1) Tā kā 80% Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017. - 2022. gadam pasākumi ir 

kultūras procesu nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumi, kuri tiek īstenoti katru gadu, ir 

priekšlikums pasākumu izpildes statusu definēt ar vārdu “izpildē”, jo “uzsākts” vai “daļēji 

izpildīts” neatspoguļo pasākuma  reālo situāciju. 

 

(2) Izstrādājot jauno kultūrvides attīstības plānu nākamam periodam 2023. – 2029. gadam, jāņem 

vērā e-kultūras attīstības iespējas. Jāplāno e-kultūras satura pieejamība vienotā vietnē vai  

jāattīsta katras kultūras iestādes tīmekļa vietne. 

 

(3) Investīcijas plānā iekļaut Jūrmalas pilsētas muzeja Bulduru izstāžu nama restaurāciju. 

 

(4) Izstrādājot jauno kultūrvides attīstības plānu nākamam periodam 2023. – 2029. gadam un 

Jūrmalas attīstības plāna 2023. – 2029. gadam investīciju plāna iekļaut Ķemeru pasta ēkas 

pārbūvi un Amatu un inovāciju mājas ar koka restaurācijas centra izveidi. 

 

(5) 2021. – 2022. gadā veikt  e-kultūras pasākumu un apmeklējuma monitoringu un  definēt 

rezultatīvos rādītājus. 
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IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI 

 

1. Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.–2020. gadam (Jūrmalas pilsētas domes 

12.01.2017. lēmums Nr. 11, Grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra 

547. lēmumu); 

2. Jūrmalas pilsētas investīciju plāns (2020. gada 22. decembra lēmums Nr. 861) ; 

3. Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018.–2020. gadam (Jūrmalas pilsētas 

domes 26.10.2017. lēmums Nr. 455); 

4. Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra „SKDS” 2020. gadā veiktā Jūrmalas 

pilsētas iedzīvotāju aptauja „Attieksme pret Jūrmalas pilsētas domes darbu” - 

https://www.jurmala.lv/files/pasvaldiba/atskaite_Jurmala_07_082020.pdf  ; 

5. Kultūras statistikas datu bāze www.kulturasdati.lv ; 

6. Jūrmalas kultūras institūciju, kultūrizglītības iestāžu un Jūrmalas pilsētas domes 

struktūrvienību atskaites par kultūrvides attīstības plāna īstenošanu 2020. gadā; 

7. Jūrmalas pilsētas muzeja vadības ziņojums par 2020. gadu; 

8. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas vadības ziņojums par 2020. gadu; 

9. Jūrmalas kultūras centra vadības ziņojums par 2020. gadu. 
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