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KOPSAVILKUMS 

 

Pārskata gadā veiktās aktivitātes sekmējušas Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu 

aizsardzības plāna 2016.-2022. gadam (turpmāk - Plāns) izpildi. 2021. gadā īstenotas, daļēji 

izpildītas vai uzsāktas aktivitātes visos rīcības virzienos. 

 

Izpildītās un daļēji izpildītās aktivitātes/projekti pārskata periodā (numerācija 

atbilstoši plāna rīcības virziena pasākuma Nr.p.k.): 

1.2. Ūdenssaimniecības attīstības projekta 4. kārtas aktivitāšu ietvaros turpinājās plānotā 

ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana un projekta realizācijai noteiktas 4 būvdarbu 

komponentes. Pārskata gadā noslēgti grozījumi projekta īstenošanas līgumā starp Centrālo 

finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Jūrmalas ūdens”. 2021. gada decembrī tika noslēgts 

aizdevuma līgums ar Valsts kasi par aizdevuma līdzekļu piešķiršanu projekta 

līdzfinansēšanai un uzsākta tā izmantošana. 

1.3. Pārskata gadā tika izveidota automātiskā hidroloģiskā stacija, nodrošinot datu ievākšanu no 

caurplūdes mērītājiem. NOAH projekta ietvaros tika izstrādāts Miera ielas rajona pilotposma 

modelis sniedzot iespēju analizēt lietus ūdeņu riskus teritorijā. Projekta ieviešana 

noslēgusies, 2022. gada 1. ceturksnī plānota noslēguma atskaites iesniegšana. 

1.4. Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Lielupē vai esošā spiedvada Jūrmala-Rīga 

atjaunošanas aktivitātes izpildei pārskata gadā noslēgts līgums par izpētes veikšanu 

alternatīvu izvērtēšanai.  
6.1 Lai aizkavētu jūras pludmales un Lielupes krasta eroziju piešķirtā finansējuma ietvaros 

2021. gadā veikta kārklu sēdināšana Vaivaru pludmalē 300 m garumā. 
12.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai pārskata gadā mežā nopļauti 

kopumā 38 ha, t. sk. krasta kāpā – 4,5 ha atvasāji. 
11.1 Aktualizēti Lielupes apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumi. 
 

Aktivitātes/projekti uzsākti un turpinās (numerācija atbilstoši plāna rīcības virziena 

pasākuma Nr.p.k.): 

5.1. 2020.-2021. gadā uzsākta izveide monitoringa sistēmu virszemes ūdens līmeņa izmaiņām 

Lielupē. 

6.2. Pārskata gadā turpinās būvdarbi “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas 

līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam piegulošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu 

ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā”. 

17. Rīcības virziena aktivitāte Nr. 17.1 pārskata gadā, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumus un ekonomiskās sekas uzņēmējdarbībā, balvas nodibināšanas jautājums netika 

virzīts izskatīšanai. Paredzēts vērtēt aktivitāšu Nr. 17.1. un Nr. 17.2. aktualitāti 2022. gadā 

sadarbībā ar JUKP. 
 

 

 

 

 

 

 
  
 



 

 

IEVADS 

 
Plāna uzraudzības ziņojumu par 2021. gadu Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 

nodaļa sagatavoja sadarbībā ar Plānā noteiktajiem atbildīgajiem: Jūrmalas valstspilsētas 

administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļu, Tūrisma un 

uzņēmējdarbības attīstības nodaļu, Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības 

nodaļu, Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļu un Ģeomātikas nodaļu, Īpašumu 

pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļu, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu un 

Mežsaimniecības nodaļu, pašvaldības iestādi “Jūrmalas ostas pārvalde”, sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Jūrmalas ūdens”.  

Uzraudzības ziņojuma mērķis ir izvērtēt Jūrmalas ūdens resursu aizsardzībā veiktos 

pasākumus, sasniegto un progresu, kā arī noteikt prioritātes turpmākā perioda attīstībai secinājumu 

un priekšlikumu veidā. 
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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI 
 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

DAP Dabas aizsardzības pārvalde 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES KF Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

EUR Eiro (valūta) 

JPD Jūrmalas pilsētas dome 

JUKP Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvā padome 

JŪ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 

NOAH Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SPN Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļa 

VARAM Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VI Veselības inspekcija 

VIF Nodibinājums “Vides izglītības fonds” 

VVD Valsts vides dienests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IZVĒRTĒJUMS 
1.TABULA 

APKOPOJUMS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 

Rīcības plāna mērķis 

1. Apzināt ūdens resursus Jūrmalas pilsētā un situāciju to aizsardzībā, konstatēt prioritārās problēmas, iespējamos 

risinājumus un aktivitātes to ieviešanai. 

2. Ilgtspējīgas attīstības veicināšana Jūrmalas pilsētā, nodrošinot atbilstošu ūdens kvalitāti (ūdens kvalitātes 

uzlabošana, eitrofikācijas samazināšana Baltijas jūrā, atbilstoša peldvietu ūdens kvalitāte, ilgtspējīga ūdens resursu 

izmantošana, dabas daudzveidības saglabāšana u.c.). 

Mērķis Nr.1 TĪRI PIEKRASTES ŪDEŅI 

Rīcības virziens  RV2.5.2.: Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

Nr. 

p.k. 
Pasākumi Pasākumu rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu resursi 

un avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

daļēji 

izpildīts, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

1. 

Īstenot 

ūdenssaimniecības 

attīstības projektus 

1.1. Realizēti izstrādātie 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekti pa 

kārtām (3.kārta), lai 

nodrošinātu augstas 

kvalitātes ūdens piegādi 

patērētājiem, kā arī 

notekūdeņu savākšanu un 

attīrīšanu, nepiesārņojot 

virszemes un pazemes 

ūdeņus, atbilstoši nacionālo 

un ES normatīvo aktu 

prasībām – Ķemeros, 

Asaros un Mellužos. 

2016 
ES Kohēzijas 

fonds, 

Pašvaldība, 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

 

Eiropas 

Savienības 

Kohēzijas fonds, 

Pašvaldība, 

sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“Jūrmalas ūdens” 

 
19 108 450 EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, 

Jūrmalas pilsētas 

domes Inženierbūvju 

un ģeodēzijas nodaļa 

 

Izpildīts 
Projekta 3. kārtas īstenošana 

pabeigta 10.06.2016. 

Līdz 2020. gada beigām 3. 

kārtā realizēti iedzīvotāju 

finansētie 1144 

ūdensapgādes un 1502 

sadzīves 

kanalizācijas  pieslēgumi, 

kas pakalpojumu nodrošina 

attiecīgi 2 758 un 3 621 

iedzīvotājiem, kas atbilst 

100% no kopējā projekta 

apjoma ūdensapgādē un 

94% sadzīves kanalizācijā. 

Turpinās iedzīvotāju 

finansētie pieslēgumi 
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pilsētas inženiertīkliem, 

tādēļ pašvaldības budžeta 

līdzekļi nav nepieciešami. 

1.2. Ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 4. kārta 

(plānota ūdenssaimniecības 

tīklu paplašināšana rajonos 

un ielās, kur līdz šim SIA 

“Jūrmalas ūdens” 

pakalpojums nebija 

pieejams ielu maģistrālo 

tīklu neesamības dēļ). 

2022 

 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” un ES 

Kohēzijas fonds 

* N.p.k.31 

 

39 748 000 EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, 

Jūrmalas pilsētas 

domes Inženierbūvju 

un ģeodēzijas nodaļa 

 

Daļēji 

izpildīts 

Turpinās plānotā 

ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana un projekta 

realizācijai noteiktas 4 

būvdarbu komponentes: 

Buļļuciems, Priedaine-

Majori, Majori-Vaivari, 

Krastciems- Ķemeri. 

Noslēgti grozījumi projekta 

īstenošanas līgumā starp 

CFLA un SIA “Jūrmalas 

ūdens”: 

18.02.2021. par projekta 

aktivitāšu precizēšanu; 

28.06.2021. par projekta 

termiņa pagarināšanu līdz 

2023. gada beigām; 

13.11.2021. par 

Kaugurciems–Sloka 

būvdarbu līguma iekļaušanu 

projektā, vienlaikus grozot 

projekta kopējo summu uz 

73 162 976,68 EUR, tai 

skaitā ES KF 

līdzfinansējums 

23 980 094,47 EUR; SIA 

“Jūrmalas ūdens” 

līdzfinansējums 

49 182 702,21 EUR 

atbilstoši Jūrmalas domes 

2021. gada 28. oktobra  
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lēmumam Nr. 526  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 

domes 2017.gada 9.jūnija 

lēmumā Nr.290 

“Par darbības programmas 

“Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa 

“Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmas 

pakalpojumu kvalitāti un 

nodrošināt pieslēgšanās 

iespējas” pirmās atlases 

kārtas projekta „Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstība IV kārta” 

īstenošanu” pārskata gadā 

izlietoti sekojoši līdzekļi: 

ES KF  

14 201 292,88 EUR; 

SIA “Jūrmalas ūdens”  

20 800 030,15 EUR 

2021. gada decembrī 

noslēgts aizdevuma līgums 

ar Valsts kasi par aizdevuma 

līdzekļu piešķiršanu 

projekta līdzfinansēšanai 

9 893 379 EUR apmērā un 

uzsākta tā izmantošana. 

 

1.3. Nokrišņu korelācijas ar 

pieplūdēm pašteces 

kanalizācijas tīklā izpēte 

2021 NOAH projekts - 

Baltijas jūras 

aizsardzība no 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”,  Jūrmalas 

pilsētas domes 

Daļēji 

izpildīts 

2021. gadā apgūts 

finansējums sekojošā 

apjomā: 
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potenciāli kritisku vietu 

lokalizācijai, sadzīves 

notekūdeņu kanalizācijas 

izlaižu grāvjos detektēšana, 

nelikumīgas darbības 

fiksēšanai un pievienojumu 

pilsētas sadzīves 

notekūdeņu kanalizācijai 

veicināšanai, uzlabojumi 

esošajā SCADA sistēmā - 

pašteces kanalizācijas tīklu 

kontrolei un vadībai. 

neattīrītu 

notekūdeņu 

ieplūdes pilsētu 

teritorijās plūdu 

laikā 

* N.p.k.32 

 

56 000 EUR 

Īpašumu pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas nodaļa 

- ERAF 34 104 EUR; 

- SIA “Jūrmalas ūdens” 

6 018 EUR. 

Pārskata gadā tika izveidota 

automātiskā hidroloģiskā 

stacija, nodrošinot datu 

ievākšanu no caurplūdes 

mērītājiem. 

NOAH projekta ietvaros 

tika izstrādāts Miera ielas 

rajona pilotposma modelis 

sniedzot iespēju analizēt 

lietus ūdeņu riskus teritorijā. 

Projekta ieviešana 

noslēgusies, 2022. gada I 

ceturksnī plānota noslēguma 

atskaites iesniegšana. 

1.4. Jaunu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu izbūve 

Lielupē vai esošā 

spiedvada Jūrmala-Rīga 

atjaunošana. 

2022 
Citi finanšu avoti 

* N.p.k.35 

 

1 300 000 EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”,  Jūrmalas 

pilsētas domes 

Īpašumu pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas nodaļa 

Uzsākts 
Pārskata gadā noslēgts 

līgums par izpētes veikšanu 

alternatīvu izvērtēšanai. 

2021. gadā veikts avansa 

maksājums 5 000 EUR 

apmērā no SIA “Jūrmalas 

ūdens” līdzekļiem. 

2. 

Uzlabot lietus ūdens 

attīrīšanu, izmantojot 

jaunākos 

tehnoloģiskos 

risinājumus 

Lietus ūdens savākšanas un 

attīrīšanas sistēmas 

uzlabošana Jūrmalā ar 

mērķi nodrošināt augstu 

virszemes ūdens kvalitāti. 

Meliorācijas sistēmas 

izvadu Rīgas jūras līcī 

likvidēšana, Kauguros-

izpēte. 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

 

Nav 

uzsākts 

2021. gada darba plānā 

netika iekļautas aktivitātes 

meliorācijas sistēmu izvadu 

likvidēšanai Rīgas jūras līcī. 

Meliorācijas sistēmu 

uzturēšanas darbu ietvaros 

izlaides tiek apsekotas un 

novērstas radušās 

nepilnības. SIA “Jūrmalas 

ūdens” veica iedzīvotāju 
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sūdzībās norādītos lietus 

ūdens kanalizācijas sistēmu 

avārijas un uzturēšanas 

darbus. 

Rīcības virziens  RV3.1.4.: Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem 

3. 

Veicināt sabiedrības 

izglītošanas un 

motivēšanas 

aktivitātes 

sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

izmantošanā 

Veicināts pieslēgumu 

skaits pilsētas pārbūvētajai 

un paplašinātajai 

centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai, pielietojot 

dažādus pasākumu veidus 

(bukleti, sanāksmes u.c.). 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

 

Izpildīts 
2021. gada laikā tika 

nodrošinātas regulāras 

publikācijas Jūrmalas 

laikrakstā par 

ūdenssaimniecības tīklu 

pārklājuma izmaiņām un ar 

to saistītajiem darbiem. 

Īpaši tikai uzsvērta 

pieslēgšanas kārtības 

atspoguļošana un tam 

nepieciešamo darbību 

skaidrojums, kā arī atbildība 

par decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas 

uzturēšanu. Informācija tika 

publicēta arī sociālajos 

tīklos (facebook, twitter). 

Turpinājās sadarbība ar 

Jūrmalas vidējās izglītības 

iestādēm, lai veicinātu 

skolēnu interesi par 

inženierzinātnēm, mācību 

laikā izstrādājot zinātniski 

pētnieciskos darbus par ar 

ūdenssaimniecību saistītiem 

jautājumiem. 

Nosūtītas vēstules 

nekustamo īpašumu 
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īpašniekiem, kam ir iespēja 

pieslēgties 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem.  

Izgatavoti plakāti un 

informatīvie stendi par 

ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšanu pilsētā, kā arī 

pienākumiem, kas saistās ar 

decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas uzturēšanu. 

Sadarbībā ar VARAM 

popularizēta informatīvā 

kampaņa “Nesēdi uz šmuces 

ar laika degli”. 

Rīcības virziens  RV2.5.3.: Plūdu riska novēršana, lietus ūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide 

4. 

Pilnveidot un 

atbilstoši uzturēt 

pašvaldības 

meliorācijas sistēmu 

Īstenota pašvaldības 

meliorācijas sistēmas 

atjaunošana un pārbūve 

Jūrmalas pilsētā. 

Meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas darbi 

atbilstoši noteiktajām 

prioritātēm. 

 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

*N.p.k.36 

 

 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, Īpašumu 

pārvaldes Kapitāla 

daļu pārvaldīšanas 

nodaļa, Jūrmalas 

pilsētas domes 

Inženierbūvju un 

ģeodēzijas nodaļa 

Nav 

uzsākts 

2021. gada apstiprinātajos 

darba plānos nevienam no 

kapitāla ieguldījumu 

objektiem finansējums 

netika piešķirts. SIA 

“Jūrmalas ūdens” veica 

iedzīvotāju sūdzībās 

norādītos meliorācijas 

sistēmu avārijas un 

uzturēšanas darbus. 

5. 

Izveidot monitoringa 

sistēmu virszemes 

ūdens līmeņa 

izmaiņām Lielupē 

Izveidota monitoringa 

sistēma, pielietojot 

jaunākās tehnoloģijas 

plūdu draudu novēršanai. 

2022 
Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

Jūrmalas ostas 

pārvalde 
Uzsākts Lielupes ūdenslīmeņa 

svārstību monitoringa 

veikšanai turpinās 

risinājumu izvērtēšana, kas 

saistīta ar informācijas 

tehnoloģiju pielietojumu. 
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Mērķis Nr.2 VESELĪGA JŪRAS VIDE 

Rīcības virziens  RV1.6.2.: Peldvietu infrastruktūras attīstība 

6. 

Aizkavēt krasta 

erozijas procesu, t. 

sk. veikt pētījumu par 

plūdu iespējas 

novēršanu, klimata 

pārmaiņu ietekmi un 

krasta erozijas 

mazināšanu 

 

6.1. Realizēti pasākumi, lai 

aizkavētu jūras pludmales 

un Lielupes krasta eroziju, 

mazināta klimata pārmaiņu 

ietekme, krasta līnijas 

atkāpšanās un īstenota 

plūdu iespēju novēršana 

(smilšu pārvešana un 

izvietošana, kārklu 

sēdināšana, “zaļie 

risinājumi”).  

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

 

Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa, Īpašumu 

pārvaldes 

Mežsaimniecības 

nodaļa, Jūrmalas 

ostas pārvalde 

Izpildīts 
Piešķirtā finansējuma 

ietvaros 2021. gadā veikta 

kārklu sēdināšana Vaivaru 

pludmalē 300 m garumā.  

 

6.2. Pasākumi, lai 

ilgtermiņā samazināt plūdu 

risku draudus Jūrmalas 

pilsētas teritorijā, lai 

novērstu krasta erozijas 

risku un plūdu draudus, 

aizsargājot  Dzintaru, 

Majoru un Dubultu 

vasarnīcas rajonus un 

pilsētai svarīgo stratēģisko 

infrastruktūru un 

inženierkomunikācijas 

2022 
Pašvaldība,  

Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda un 

Valsts budžets 

projektā “Lielupes 

radīto plūdu un 

krasta erozijas 

risku 

apdraudējumu 

novēršanas 

pasākumi 

Dubultos–

Majoros–

Dzintaros” (SAM 

5.1.1.) 

*N.p.k. 37 

 

Jūrmalas pilsētas 

domes 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa, Vides 

nodaļa, 

Jūrmalas ostas 

pārvalde 

Uzsākts Pamatojoties uz Jūrmalas 

pilsētas domes 2018. gada 

18. augusta lēmumu Nr. 401 

“Par Darbības programmas 

“Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.1.1. 

specifiskā atbalsta mērķa 

projekta “Lielupes radīto 

plūdu un krasta erozijas 

risku apdraudējumu 

novēršanas pasākumi 

Dubultos-Majoros-

Dzintaros” īstenošanu” un 

2018. gada 05. septembrī 

starp Jūrmalas pilsētas domi 

un Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru noslēgto 

vienošanos ir uzsākta 

projekta darbību īstenošana. 
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4 595 510 EUR 2019. gadā ir pabeigta 

būvprojekta izstrāde, 

būvatļaujas Nr. BIS-BV-

4.4-2018-116 (1377). 

2020. gadā ir īstenots 

būvdarbu iepirkums ID Nr.-

JPD 2020/67 un 2021. gada 

07. janvārī ir noslēgts 

būvdarbu līgums Nr. 1.2-

16.4.2/21-14 ar SIA “RR 

Nord” par būvdarbu 

veikšanu Lielupes kreisā 

krasta līkuma 

nostiprinājuma 

aizsargbūves izbūvei 

Majoros, 1280 metru garā 

posmā no Rīgas ielas 2 līdz 

Plūdu ielai. 

Būvdarbu izpildi un 

projekta īstenošanu ir 

plānots pabeigt līdz 

30.11.23. 

Projekta kopējās izmaksas 

4 880 631,74 EUR, t.sk. 

ERAF 3 230 000 EUR un 

valsts budžeta dotācija 

211 687,51EUR. 

7. 

Peldūdens 

monitorings 

Monitorings visās pilsētas 

peldvietās (gan oficiālās, 

gan neoficiālās) peldūdens 

kvalitātes noteikšanai, 

katru gadu no maija līdz 

septembrim, nodrošināta 

Pastāvīgi Pašvaldība, valsts 

finansējums 

 

Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa, Veselības 

inspekcija 

Izpildīts 2021. gada peldsezonā 

papildus valsts monitoringa 

programmai organizēts 

pašvaldības peldūdens 

monitorings 13 oficiālajās 

peldvietās, kur ūdens 
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peldūdens kvalitātes 

izmaiņu kontrole. 

kvalitāte novērtēta kā izcila 

un laba. 

Mērķis Nr.3 TĪRS UN DROŠS ŪDENS TRANSPORTS 

Rīcības virziens  RV2.4.2: Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē 

8. 

Uzlabot Lielupē 

kuģošanas servisa 

pakalpojumu 

infrastruktūru 

8.1. Izveidota peldošā 

degvielas uzpildes stacija 

Lielupē. 

2016 Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

Jūrmalas ostas 

pārvalde, degvielas 

uzpildes stacijas 

apsaimniekotājs 

Izpildīts 2016. gadā izveidota 

peldošā degvielas uzpildes 

stacija Jūrmalas ostas 

akvatorijā, Vikingu ielā 

12/14.  

8.2. Izveidota tehnisko 

ūdeņu (klāja, tualešu 

ūdeņu) pieņemšanas 

sistēma no ūdens 

transportlīdzekļiem, 

novēršot tehnisko ūdeņu 

noplūdi gan Lielupē, gan 

jūrā. 

 

 

2017 Pašvaldība,  

Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda  un  

valsts finansē 

jums projektā 

SmartPorts 

„Moderns un 

pievilcīgs mazo 

ostu tīkls ar 

interaktīvu 

pārrobežu informā 

cijas sistēmu, 

kopēju mārketingu 

un uzlabotiem 

ostu pakalpoju 

miem” 

 

48 950 EUR 

Jūrmalas ostas 

pārvalde 
Izpildīts 2017. gadā Jūrmalas jahtu 

ostā piestātnē Tīklu ielā 10, 

Jūrmalā pieejamas tualešu 

tvertņu atsūknēšanas 

iekārtas.  

 

Mērķis Nr.4 PIEKRASTES ŪDEŅU UN LIELUPES PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA 
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Rīcības virziens  RV1.6.2: Peldvietu infrastruktūras attīstība 

9. 

Uzlabot publisko 

ūdeņu piekrastes 

pieejamību 

9.1. Saskaņā ar pašvaldības 

teritorijas plānojumu 

īstenot un labiekārtot 

publiskās piekļuves vietas 

dabā. 

2020 
Pašvaldība, 

Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības 

fonda 

līdzfinansējums, 

cits finanšu avots 

 

162 782 EUR 

Jūrmalas pilsētas 

domes Īpašumu 

pārvaldes 

Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa, Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa, 

Attīstības pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa 

Izpildīts 

 

Izveidotas trīs labiekārtotas 

atpūtas vietas pie Lielupes 

un viena pie Slokas karjera 

(no 2016. līdz 2017. gadam).  

Pašvaldība ikgadēji 

nodrošina infrastruktūras 

uzturēšanu un sakopšanu. 

9.2. Lielupes krastos 

esošajās palieņu pļavās 

veidot dabas takas un skatu 

platformas. 

2022 
Pašvaldība, 

citi finanšu avoti 

 

Jūrmalas pilsētas 

domes Īpašumu 

pārvaldes 

Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa, Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa 

Uzsākts 
 

Tikai atkārtoti iesniegts 

projekta pieteikums EK 

LIFE programmas 

Vides apakšprogrammas 

projektā “Piekrastes zaļā 

infrastruktūra bioloģiskās 

daudzveidības uzturēšanai 

un ekosistēmu pakalpojumu 

nodrošināšanai”, taču tas 

netika apstiprināts. 

10. 

Jūrmalas pilsētas 

domes 12.01.2017. 

saistošo noteikumu 

Nr. 3 “Par Jūrmalas 

pilsētas pludmales 

un peldvietu 

izmantošanu” 

izpilde un 

infrastruktūras 

pilnveidošana 

10.1. Labiekārtotu taku 

izveide pludmalē, gar jūras 

līci (koka laipas) u.c. 

infrastruktūras uzlabojumi. 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

citi finanšu 

avoti, t.sk. VRAA 

LVAF 

Jūrmalas pilsētas 

domes Īpašumu 

pārvaldes 

Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa 

Izpildīts 

 

Pārskata gadā pludmalē ir 

izvietoti 243 pludmales 

soliņi, 71 pārģērbšanās 

kabīne, 195 atkritumu 

tvertnes un 17 pārvietojamās 

sabiedriskās tualetes, kas 

apmeklētājiem ir pieejamas 

bez maksas. Pludmales 

apmeklētājiem sabiedriskās 

tualetes bez maksas ir 
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pieejamas arī Bulduru, 

Majoru un Kauguru 

glābšanas stacijās. Piecās 

peldvietās – Dzintaros, 

Majoros, Asaros, Pumpuros 

un Kauguros – ir publiski 

pieejamas dušas un 11 vietās 

– kāju skalotāji. 50 

pludmales izejās uz jūru 

uzstādītas rudenī noņemtās 

koka laipas, atjaunota 

pludmales promenāde 

posmā no Turaidas līdz 

Tirgoņu ielai. Velobraucēju 

ērtībām 18 izejās uz jūru ir 

ierīkotas jaunas 

velonovietnes. Savukārt 

bērniem aktīvai atpūtai 

pludmalē un atpūtas vietās 

pie upes ir labiekārtoti 21 

rotaļu laukumi. 

 

Jūrmalas pludmales ir 

pieejamas arī cilvēkiem ar 

invaliditāti un senioriem. 

Invalīdiem ratiņkrēslos ir 

pielāgotas 14 izejas uz jūru 

un četrās vietās ir pieejamas 

paplašinātas, ērtākas 

pārģērbšanās kabīnes – 

Vaivaros, Kauguros, 

Jaunķemeros un 

Jaundubultos. 
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10.2. Infrastruktūras 

stāvokļa kontrole un 

saistošo noteikumu izpildes 

kontrole. 

Pastāvīgi Pašvaldība 

Esošo 

administratīvo 

resursu ietvaros 

Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa, 

Inženierbūvju un 

ģeodēzijas nodaļa, 

Pašvaldības policija 

Izpildīts 

 

Peldvietu apsaimniekošanas 

komisija veica regulāras 

peldvietu un pludmales 

kontroles 2021. gadā pirms 

peldsezonas un tās laikā. 

 

11. 

Pārskatīt Lielupes 

ekspluatācijas 

noteikumus 

Pārskatīti Lielupes 

ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) 

noteikumi. 

2021 Pašvaldība 

 

 

Attīstības pārvaldes 

Vides nodaļa, 

Inženierbūvju un 

ģeodēzijas nodaļa 

 

Izpildīts Jūrmalas pilsētas domes 

2012. gada 19. jūlija  

saistošo noteikumu Nr. 27 

“Par Jūrmalas pilsētas 

administratīvajā teritorijā 

ietilpstošās Lielupes daļas 

izmantošanu” sastāvā esošie 

Lielupes apsaimniekošanas 

(ekspluatācijas) noteikumi ir 

spēkā līdz 2021. gada 

decembra beigām.  

Rīcības virziens  RV2.8.1.: Publiskās telpas pilnveide 

12. 

Lielupes krastmalas 

un piekrastes 

ekosistēmas 

ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

12.1. Lielupes palieņu 

pļavu regulāra 

apsaimniekošana, 

nodrošinot palieņu pļavu 

funkcijas. 

Pastāvīgi Pašvaldība, LIFE 

programmas Vides 

apakšprogrammas 

projekts 

“Piekrastes zaļā 

infrastruktūra 

bioloģiskās 

daudzveidības 

uzturēšanai un 

ekosistēmu 

pakalpojumu 

nodrošināšanai” 

Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa, 

Īpašumu pārvaldes 

Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa 

 

Izpildīts 

 

Pārskata gadā nopļauti 44 ha 

pļavu un niedrāju dabas 

liegumā “Lielupes grīvas 

pļavas”. 

Nodibinājums „Latvijas 

Dabas fonds” turpināja 

31.05.2019. noslēgtā 

sadarbības līguma Nr. 1.2-

16.8/829 ietvaros dabas 

liegumā ”Lielupes grīvas 

pļavas” zemesgabala 

Priedaine 2402, Jūrmalā 

https://jurmala.lv/docs/i12/s/i12s027.htm
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Esošā budžeta 

ietvaros 

daļas 8 ha platībā 

apsaimniekošanu.  

12.2. Aļģu savākšanas un 

apsaimniekošanas 

tehnoloģiju ieviešana 

(inovatīvi risinājumi). 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti  

 

Jūrmalas pilsētas 

domes 

Īpašumu pārvaldes 

Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa 

Izpildīts 
 

Pārskata gadā savākts un 

aizvests 800 tonnu izskaloto 

aļģu. 

Tās nodotas tālākai 

pārstrādei vai utilizācijai.  

12.3. Bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana, 

atjaunošana (invazīvo sugu 

likvidēšana 

aizsargājamajos biotopos, 

krūmu ierobežošana 

palieņu pļavās, biotopam 

raksturīgās floras 

atjaunošana, dažādu 

ietekmju izpētes). 

2021-2022. 
LIFE programmas 

Vides 

apakšprogrammas 

projekts 

“Piekrastes zaļā 

infrastruktūra 

bioloģiskās 

daudzveidības 

uzturēšanai un 

ekosistēmu 

pakalpojumu 

nodrošināšanai” 

Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa, 

Īpašumu pārvaldes 

Mežsaimniecības 

nodaļa 

Daļēji 

izpildīts 

Pārskata gadā mežā nopļauti 

kopumā 38 ha, t. sk. krasta 

kāpā – 4,5 ha atvasāji. 

12.4.  Regulāra atkritumu 

savākšana visā piekrastes 

teritorijā un Lielupes 

krastmalā, mazinot to 

ieskalošanu ūdenstilpēs. 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

 

Īpašumu pārvaldes 

Pilsētsaimniecības 

un  labiekārtošanas 

nodaļa 

Izpildīts 

 

Noejās uz pludmali izvietoti 

sadzīves atkritumu 

konteineri un konteineri 

dalīti vāktajam materiālam. 

Peldsezonas laikā pludmalē 

atradās sadzīves atkritumu 

konteineri un pašvaldība 

nodrošināja sauso smilšu 

sijāšanu.  

12.5. Izstrādāti pašvaldības 

iekšējās kārtības 

noteikumi, kas nosaka 

tīrības, drošības un 

2022 Pašvaldība 

 

Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa 

Nav 

uzsākts 

Plānota izpilde 2022. gadā. 
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uzturēšanas prasības 

pilsētas peldvietās un 

labiekārtotās atpūtas vietās. 

Esošo 

administratīvo 

resursu ietvaros 

 

 

 

 

Rīcības virziens  RV2.4.1.: Jūrmalas ostas attīstība 

13. 

Uzlabot Jūrmalas 

ostas infrastruktūru 

atbilstoši ostas 

attīstības programmai  

13.1. Piemērota 

infrastruktūra jahtu 

pamatpakalpojumiem – 

elektrība, ūdensapgāde un 

tehnisko ūdeņu savākšanas 

sistēmas. 

Hidrotehniskās būves un 

navigācijas aprīkojums 

drošai kuģošanai. Ostas 

dispečerdienesta izveide. 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

Jūrmalas ostas 

pārvalde, 

citi finanšu avoti 

 

Jūrmalas ostas 

pārvalde 
Daļēji 

izpildīts 

 

Jūrmalas ostas teritorijā 

nodrošināti jahtu piestātņu 

pamatpakalpojumi: 

elektrība, ūdensapgāde un 

tehnisko ūdeņu savākšanas 

sistēma, darbojas 

dispečerdienests  (kopš 

30.09.2016.), 2019. gadā 

izvietotas navigācijas zīmes. 

 

Pārskata gadā nav veikti 

infrastruktūras ieguldījumi. 

13.2. Ostas infrastruktūras 

attīstība. 

2017-2020 
 

Jūrmalas ostas 

pārvalde 
Izpildīts 

INTERREG Igaunijas- 

Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

2014.-2020. gadam projektā 

Nr. 55 “Uzlabota jahtu ostu 

infrastruktūra un ostu tīkla 

attīstība Igaunijā un Latvijā” 

(EST-LAT Harbours) 

2020. gadā Tīklu ielā 10 

uzstādītas divas 12 metrus 

un desmit 10 metrus garas 

un sešas 8 metrus garas 

peldošās piestātnes, laipas. 

Projekta kopējās izmaksas 

sastādīja 413 922,51 EUR 

attiecināmās izmaksas 
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410 600 EUR. Eiropas 

Reģionālās Attīstības fonda 

finansējums 85% 349 010 

EUR; Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 

līdzfinansējums 8,94% 

36 702 EUR; Jūrmalas 

ostas pārvaldes finansējums 

1,06% jeb 4 358 EUR; 

valsts budžeta dotācija 5%  

jeb 20 530 EUR. 

2021-2022 
Pašvaldība, 

Jūrmalas ostas 

pārvalde, 

Projekta 

INTERREG 

Igaunijas- Latvijas 

pārrobežu 

sadarbības 

programmas 2014. 

- 2020. gadam 

projekts 

“Austrumbaltijas 

jahtu ostu tīkla 

pilnveidošana un 

popularizēšana” 

Project Est-

Lat177, 

*N.p.k. 30. 

 

120 000 EUR 

Jūrmalas ostas 

pārvalde 
Uzsākts 

Projektā plānots īstenot 

aktivitātes: 

 uzstādīt divus betona 

pontonus un 6 

tauvošanas laipas Tīklu 

ielā 17, 

 iegādāties laivas motoru 

un karšu ploteri. 

 

Pārskata gadā darbības nav 

veiktas. 

Rīcības virziens  RV3.8.1.: Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām 
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14. 

Veicināt sadarbību ar 

Jūrmalas pilsētas 

kaimiņu pašvaldībām 

14.1. Kopīgu projektu 

īstenošana Lielupes 

pretplūdu aizsardzības 

pasākumiem, virszemes 

ūdeņu piekrastes teritorijas 

plānošanā, Lielupes 

apsaimniekošanas 

(ekspluatācijas) noteikumu 

izstrādē, jūras krastu 

erozijas samazināšanas 

pasākumu īstenošana, 

notekūdeņu 

apsaimniekošana, lai 

nodrošinātu virszemes 

ūdens atbilstošu kvalitāti. 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

 

Pašvaldības 

attiecīgās 

struktūrvienības 

Izpildīts 
2021. gadā aktualizēti 

Lielupes apsaimniekošanas 

(ekspluatācijas) noteikumi. 

 

14.2. Sadarbība ar blakus 

esošajām pašvaldībām 

īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju aizsardzībā un 

apsaimniekošanā. 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

 

Pašvaldības 

attiecīgās 

struktūrvienības 

Uzsākts 
 

Ķemeru nacionālā parka 

dabas aizsardzības plāna 

izstrādes uzraudzības grupas 

2. sanāksmē, kas notika 

2021. gada 23. septembrī, 

piedalījās Jūrmalas pilsētas 

domes  un Tukuma novada 

domes pārstāvji.  

Mērķis Nr.5 AKTĪVA BALTIJAS JŪRAS PILSONĪBA 

Rīcības virziens  RV3.1.3.: Nevalstiskā sektora attīstības atbalsts 

15. 

Īstenot sabiedrības 

izpratnes un zināšanu 

uzlabošanas 

pasākumus par tīru 

virszemes ūdeni, t.sk. 

Rīkotas izstādes, īsfilmas, 

multfilmas, informācijas 

kampaņas u.c. metodes, 

izglītojot un informējot par 

virszemes ūdeņiem 

pašvaldībā, to esošo 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

 

Pašvaldības 

attiecīgās 

struktūrvienības 

Izpildīts 

 

 

 

SIA “Jūrmalas ūdens” rīkoja 

sabiedrības informēšanu 

tīmekļa vietnē 

www.jurmalasudens.lv un 

sociālajos tīklos. 

http://www.jurmalasudens.lv/
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Baltijas jūru un vidi 

kopumā 

kvalitāti, aizsardzību un 

apsaimniekošanu. 
 

Izpildīts 

Pašvaldība sadarbībā ar 

atkritumu apsaimniekotāju 

SIA “Clean R” organizēja 

sabiedrības informēšanu par 

atkritumu apsaimniekošanu.  

Rīcības virziens  RV3.2.4.: Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi 

16. 

Iesaistīt pašvaldības 

izglītības iestādes 

virszemes ūdeņu un 

jūras stāvokļa 

uzlabošanas 

pasākumos 

16.1. Interešu izglītības 

mācību programmas 

papildināšana par 

virszemes ūdeņu 

aizsardzību 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

 

Jūrmalas pilsētas 

domes Izglītības 

pārvaldes 

Profesionālās, 

interešu un 

tālākizglītības 

nodaļa, 

Attīstības pārvaldes 

Vides nodaļa 

Daļēji 

izpildīts 

 

2021./2022. mācību gadā 

Ekoskolu Starptautiskais 

Zaļais karogs piešķirts JPII 

“Taurenītis”, JPII 

“Zvaniņš”, Jūrmalas Slokas 

pamatskolai. 

Latvijas Ekoskolu 

Sertifikāts 2021./2022. 

mācību gadam piešķirts 

Vaivaru pamatskolai. 

Pateicību par dalību 

Ekoskolu programmā 

2021./2022. mācību gadā 

saņēma Jūrmalas Mežmalas 

vidusskola. 

16.2. Konkursi izglītības 

iestādēs par tīru pilsētas 

virszemes ūdeni un jūru, to 

aizsardzību 

Pastāvīgi Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

 

Jūrmalas pilsētas 

domes Izglītības 

pārvaldes 

Profesionālās, 

interešu un 

tālākizglītības 

nodaļa, 

Attīstības pārvaldes 

Vides nodaļa 

Izpildīts Pārskata periodā JPII 

“Taurenītis” un JPII 

“Zvaniņš” sadarbībā ar AS 

“Latvijas valsts meži” 

piedalījās projektā 

“Cūkmena detektīvi”. Šo 

ekoprogrammu veidojusi 

Starptautiskā Meža 

pētniecības organizāciju 

apvienība (IUFRO).  
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Rīcības virziens  RV3.7.1.: Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta politikas plānošana un attīstība 

17. 

Veicināt sadarbību ar 

Jūrmalas uzņēmējiem 

ūdens resursu 

aizsardzībā 

17.1. Nodibināta balva 

“Zaļākais/ekoloģiskākais 

uzņēmējs” (uzņēmēji, kas 

izmanto alternatīvos 

energoapgādes veidus, 

videi draudzīgas 

tehnoloģijas ar minimālu 

resursu patēriņu u.tml.) 

2022 Pašvaldība, citi 

finanšu avoti 

 

Uzņēmēju 

konsultatīvā padome, 

Jūrmalas pilsētas 

domes Attīstības 

pārvaldes Tūrisma 

un uzņēmējdarbības 

nodaļa 

Nav 

uzsākts 

 

2021. gadā ņemot vērā 

Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumus un 

ekonomiskās sekas 

uzņēmējdarbībā balvas 

nodibināšanas jautājums 

netika virzīts izskatīšanai. 

2022. gadā sadarbībā ar 

JUKP tiks vērtēta aktivitātes 

aktualitāte. 

17.2. Pašvaldības atbalsts 

“Zaļās atslēgas” 

uzņēmējiem 

Pastāvīgi Cits finanšu avots 
Uzņēmēju 

konsultatīvā padome, 

Vides izglītības 

fonds 

Nav 

uzsākts 

 

2022. gadā sadarbībā ar 

JUKP tiks vērtēta aktivitātes 

aktualitāte, pārskata gadā 

netika veiktas aktivitātes 

šajā uzdevumā. 

 

Rīcības virziens  RV2.7.1.: Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide 

18. 

Iesaistīt iedzīvotājus 

un uzņēmējus 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

pasākumos 

Pilnveidota un uzlabota 

atkritumu dalīšanas un 

šķirošanas infrastruktūra 

jūras piekrastē, pilsētā, 

tādējādi nodrošinot 

sabiedrības aktīvu dalību 

atkritumu 

apsaimniekošanā. 

Pastāvīgi Cits finanšu avots Atkritumu 

apsaimniekotājs, kas 

darbojas pašvaldības 

administratīvā 

teritorijā,  Jūrmalas 

pilsētas domes 

Īpašumu pārvaldes 

Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa 

Izpildīts Visa pārskata gada garumā 

noejās uz pludmali izvietoti 

konteineri sadzīves 

atkritumiem un atkritumu 

dalītai vākšanai. 

Peldsezonas laikā pludmalē 

izvietoti 195 sadzīves 

atkritumu konteineri.  

Pastāvīgi tiek nodrošināta 

sadzīves atkritumu 

šķirošana visā pilsētā – 320 
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* Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 861 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr. 

625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2021.-2023. gadam attiecīgajā N. p. k. 

norādīto projektu. 

 

 

2.TABULA 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Mērvienība 
Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība  

2021. gadā 

2022.gadā 

sasniedzamā 

vērtība 

un/vai 

tendence * 

Attīstības 

tendence 

((↑ → ↓) ) 
Piezīmes 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Iedzīvotāju skaits Skaits CSP 2015. 49 646 50248  > 47100 1 
↑ Skaita pieauguma 

tendence 

2 

Peldvietu skaits ar 

atbilstību Zilā karoga 

sertifikāta prasībām 

Skaits JPD 2015. 5 
 

0 

 

- 
- 

Saskaņā ar Jūrmalas 

pilsētas domes 2019. 

gada 19. decembra 

saistošajiem 

noteikumiem Nr. 57 

                                                                 
1 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2022. gadam definētajiem rezultatīvajiem rādītājiem (teritorijas attīstības rādītājs) 

atkritumu šķirošanas punkti, 

t. sk. 131 publiski pieejams. 

SIA “Clean R” un Jūrmalas 

pilsētas dome organizēja 

lielgabarīta atkritumu un 

bioloģiski noārdāmo 

atkritumu savākšanas 

akcijas.  



25 

“Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022.gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojums 
 

“Par Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 2020. 

gada budžetu” un  

Jūrmalas pilsētas 

domes 2020. gada 

22.decembra 

saistošajiem 

noteikumiem Nr. 41 

“Par Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 2021. 

gada budžetu” nav 

atbalstīta dalība Zilā 

Karoga programmā. 

3 

Jūras peldvietas ar izcilas 

kvalitātes peldvietu ūdeni 
2,3 

Skaits VI, JPD 2015. 10 8 11 

 

↓ 

8 peldvietās ir izcilas 

kvalitātes ūdens pēc 

ilglaicīgā kvalitātes 

novērtējuma. 

4 

Iekšzemes peldvietas ar 

labas un izcilas kvalitātes 

peldvietas ūdeni 2, 3 

Skaits VI, JPD 2015. 1 1 4 

 

→ 

Pārskata gadā 

Lielupes oficiālajā 

peldvietā Ezeru ielā 

ūdens ilglaicīgas 

kvalitātes novērtējums 

– izcils. Priedaines 

peldvietā tiks noteikta 

ilglaicīga ūdens 

kvalitāte pēc 4 

peldsezonām. 

5 
Jahtklubu (jahtu ostu 

piestātņu (10 jahtklubi)) 
Skaits JPD 2015. 0 0 - 

 

 

 

Saskaņā ar Jūrmalas 

pilsētas domes 2019. 

gada 19. decembra 

                                                                 
2, 3 Peldvietu ūdens klasifikāciju nosaka Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 608 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” 

(zaudējuši spēku 01.12.2017.) 
2, 3 Ministru kabineta 28.11.2017. noteikumi Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 

 

https://likumi.lv/ta/id/295404-peldvietas-izveidosanas-uzturesanas-un-udens-kvalitates-parvaldibas-kartiba
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atbilstība Zilā karoga 

sertifikātam 

 

 

 

- 

saistošajiem 

noteikumiem Nr. 57 

“Par Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 2020. 

gada budžetu” un 

Jūrmalas pilsētas 

domes 2020. gada 22. 

decembra. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 41 

“Par Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības 2021. 

gada budžetu” nav 

atbalstīta dalība Zilā 

Karoga programmā 

6 

Publisko jahtklubu / 

piestātņu skaits Jūrmalas 

ostā 

Skaits JPD 2015. 0 1 1 

 

↑ 

Skaita pieauguma 

tendence; 

Jūrmalas jahtklubs 

Tīklu ielā 10. 

7 

Reģistrēto mazizmēra 

kuģošanas līdzekļu skaits 

Jūrmalas pilsētā 

Skaits CSDD 2015. 750 986 >750 

 

↑ 

Skaita pieauguma 

tendence. 

8 
Peldošo degvielas uzpildes 

staciju skaits uz ūdeņiem 
Skaits VVD 2015. 1 1 2 → 

Neprogresējošs skaits - 

atrodas Vikingu ielā 

12/14.  

9 

Tehnisko ūdeņu savākšanas 

sistēma no ūdens atpūtas 

transportlīdzekļiem 

Skaits JPD 2015. 0 

 

1 

 

1 

 

↑ 

Skaita pieauguma 

tendence. 

10 

Dabas aizsardzības plānu 

skaits īpaši 

aizsargājamajām dabas 

teritorijām 

Skaits 
VARAM, 

DAP 
2015. 5 

 

2 [4.] 

5, t. sk. 2 

DAP 

aktualizēti 

 

↓ 

Dabas aizsardzības 

plāns dabas parkam 

“Ragakāpa” (2019.-

2031.) un dabas 

liegumam “Darmštates 

priežu audze” (līdz 

31.12.2021.). 
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11 

Lielupes ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) 

noteikumi 

un pašvaldības saistošie 

noteiktumi par Lielupes 

izmantošanu 

Skaits JPD 2015. 
Spēkā līdz 

31.12.2016. 

JPD 19.07.2012. 

saistošo 

noteikumu Nr.27 

“Par Jūrmalas 

pilsētas 

administratīvajā 

teritorijā 

ietilpstošās 

Lielupes daļas 

izmantošanu” 

sastāvā esošie 

ekspluatācijas 

noteikumi ir 

spēkā līdz 

27.12.2021. 

1 

Izstrādāti 

jauni 

noteikumi  

 

↑ 

Nodrošināta Lielupes 

ekspluatācijas 

noteikumu 

aktualizācija.   

12 

Pašvaldības saistošie 

noteikumi par 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu 

Skaits JPD, JŪ 2015. Atsevišķi 

saistošie 

noteikumi 

nav 

izstrādāti 4 

JPD 24.05.2018. 

saistošie 

noteikumi Nr.20 

“Par 

decentralizēto 

kanalizācijas 

pakalpojumu 

sniegšanas 

un uzskaites 

kārtību” 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldībā” 

1 

 

 

 

↑ 

Izstrādāti jauni 

saistošie noteikumi. 

                                                                 
4 JPD 01.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” (zaudējuši spēku.) 

JPD 12.01.2017. saistošie noteikumi Nr. 5 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” 

https://jurmala.lv/docs/i12/s/i12s027.htm
https://likumi.lv/ta/id/209532-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu
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13 
“Zaļās atslēgas” 

ekosertifikāts 5 
Skaits 

JPD, 

VIF 
2015. 1 0 1 

↓ Pārskata gadā tūrisma 

sektora uzņēmēji nav 

iesaistījušies. 

14 

Pašvaldības iekšējās 

kārtības noteikumi, kas 

nosaka 

tīrības, drošības un 

uzturēšanas prasības 

pilsētas peldvietās un 

labiekārtotās atpūtas vietās 

Skaits JPD 
2021. 

 
- 

 

- 

 

 

1 

Izstrādāti 

jauni 

noteikumi 

 

- 

 

 

JPD Tūrisma un 

kurortoloģijas 

komitejas 2021. gada 

28. janvāra ārkārtas 

sēdes protokolā Nr. 

1.2-27/2 uzdots 

Attīstības pārvaldes 

Vides nodaļas 

vadītājam 

J.Artemjevam izstādāt 

iekšējās kārtības 

noteikumus, kas nosaka 

tīrības, drošības un 

uzturēšanas prasības  

pilsētas peldvietās (vai 

labiekārtotās atpūtas 

vietās), pamatojoties uz 

Ministru kabineta 

2017. gada 28. 

novembra noteikumos 

Nr.692 “Peldvietas 

izveidošanas, 

uzturēšanas un ūdens 

kvalitātes pārvaldības 

kārtība” noteikto. 

 

Ņemot vērā, ka kopš 

2022. gada 1. februāra 

                                                                 
5 Zaļā atslēga – starptautiska, strauji augoša tūrisma brīvprātīgās ekosertfikācijas sistēma, kas tiek piešķirta viesnīcām, kempingiem un hosteļiem. Zaļā atslēga ietver kritērijus infrastruktūras, 

pārvaldes un komunikācijas jomās, tās mērķi ir samazināt negatīvo tūrisma ietekmi uz vidi un veicināt vides pārvaldes sistēmu ieviešanu tūrisma sektorā.  
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ir likvidēta Vides 

nodaļa, SPN nav 

pieejama informācija, 

ka šādi noteikumi būtu 

izstrādāti un/vai 

apstiprināti. 

 

 



 

 

SECINĀJUMI  
 

1. Ūdenssaimniecības attīstības projekti Jūrmalas pašvaldībā sekmīgi tiek īstenoti. 4. kārtā turpinās 

tīklu izbūve dažādās Jūrmalas apkaimēs, dalība projektā “Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu 

notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā” u.c, aktivitātes, lai novērstu sadzīves 

kanalizācijas novadīšu ārpus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un apgādātu iedzīvotājus ar 

pārbaudītas kvalitātes ūdeni.  

1. pasākuma “Īstenot ūdenssaimniecības attīstības projektus” galvenais mērķis Plāna kontekstā ir 

panākt attīrītu sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu Lielupē. 

2. Lielupes krasta erozijas ierobežošanai (6. pasākums “Aizkavēt krasta erozijas procesu, t. sk. veikt 

pētījumu par plūdu iespējas novēršanu, klimata pārmaiņu ietekmi un krasta erozijas mazināšanu”)  

turpinās darbi projektā “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu 

ielai un krasta stiprinājumam piegulošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu 

ielai, Jūrmalā”.  2021. gadā uzsākti būvdarbi, smilšu uzvešana un kārklu sēdināšana. 

3. Jūrmalas pašvaldība organizē ūdens kvalitātes kontroli Rīgas jūras līča peldvietās un Lielupē 

iedzīvotāju iecienītākajās neoficiālajās peldvietās, kā arī kārtības un būvniecības kontroli 

pludmalē,  pilnveido un uzlabo infrastruktūru atpūtai pludmalē, tādējādi ne tikai nodrošinot drošu 

un komfortablu atpūtu peldsezonas laikā, bet arī sekmējot vides kvalitātes saglabāšanu. 

4. Jūrmalā veicināta un nodrošināta dalīto sadzīves atkritumu savākšana (skat. 10. pasākumu), tomēr 

sabiedrības daļa joprojām piesārņo pilsētu, izmetot dažādu veidu atkritumus mežos, ielu 

piegulošajās daļās, jūras pludmalē un Lielupes krastos. 
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PRIEKŠLIKUMI 

Virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzībā, apzinoties neizbēgamās klimata pārmaiņas 

un dažādo dabas resursu, t. sk. dzeramā ūdens krājumu un dabas daudzveidības izsīkšanu, ir 

ieguldāms regulārs, apjomīgs, uz jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem balstīts darbs. 

1. Nepieciešams intensīvi, ar dažādām izglītošanas metodēm, kontroli panākt ikvienas 

mājsaimniecības un cilvēka radīto sadzīves un bīstamo atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu, 

vedinot uz atkritumu samazināšanos kā nākamo pakāpi sabiedrības domāšanā un rīcībā. 

2. Apzināt uzņēmējus, skolu un interešu izglītības iestāžu kolektīvus un nevalstiskās 

organizācijas kā resursus sabiedrības vides apziņas paaugstināšanai, atbalstīt viņu darbību, 

iesaistīt dažādos vides izglītības pasākumos. 

3. Ikgadēji plānot finanšu resursus dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” nopļaušanai un 

krūmu ierobežošanai, lai saglabātu palieņu pļavu dabisko spēju attīrīt palu, nokrišņu ūdeni un 

nenoplicinātu dabas daudzveidību. 

4. Pilnveidot meliorācijas un lietus ūdens savākšanas sistēmas, rodot tam mūsdienīgus 

risinājumus, ietverot tās kā zaļās infrastruktūras elementus pilsētas plānojumā.   

5. Izvērtēt atbalsta iespējas mājsaimniecībām, lai tās masveidīgāk veidotu pieslēgumus pilsētas 

centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. 

6. Sadarbībā ar Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi jāizvērtē uzņēmēju interese dalībai 

aktivitātēs un aktualitāte 17. pasākumā “Veicināt sadarbību ar Jūrmalas uzņēmējiem ūdens 

resursu aizsardzībā”, kas 2021. gadā joprojām nav uzsākta. 

7. Ņemot vērā, ka Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi ir spēkā līdz 2021. 

gada beigām, 2022. gadā nepieciešams pārskatīt un atjaunot ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumus. 

 

Ņemot vērā, ka Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022. 

gadam dublējas ar informāciju, kura ir pieejama SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa stratēģijā, kā 

arī Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.–2029. gadam, priekšlikums turpmākajiem 

periodiem Plānu nepagarināt, kā arī neizstrādāt jaunu. 



32 

“Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022.gadam” 2021. gada uzraudzības 

ziņojums 
 

IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI 
 

1. SIA “Jūrmalas ūdens” https://jurmalasudens.lv/?ct=noah (skatīts 10.05.2022.) 

2. Statistikas portāls 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/IRD040/table/tableV

iewLayout1/ (skatīts 10.05.2022.) 
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