
 

 

Pielikums Jūrmalas domes 

2022. gada 20. decembra lēmumam Nr. 623 

(protokols Nr. 18, 60. punkts) 

 

 

 

 

 

 

 

“Jūrmalas valstspilsētas Sporta un 

aktīvās atpūtas attīstības plāns 

2020.-2026. gadam” 
 

 

 

 

               Uzraudzības ziņojums 

                par 2021. gadu 

 

 

 
 

 

 

 

Sagatavotājs:  

Jūrmalas Sporta servisa centrs 

 

 

  



2 

Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020 - 2026. gadam” 

2021. gada uzraudzības ziņojums 

Satura rādītājs 
 

 

Kopsavilkums ............................................................................................................................ 3 

Ievads ......................................................................................................................................... 5 

Izmantotie saīsinājumi un termini .......................................................................................... 6 

Apkopojums par rīcības plāna izpildi .................................................................................... 8 

Secinājumi ............................................................................................................................... 33 

Priekšlikumi ............................................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020 - 2026. gadam” 

2021. gada uzraudzības ziņojums 

Kopsavilkums 

 

Pārskata periodā rīcības virzieni īstenoti daļēji, un tieša ietekme uz rīcības daļēju 

izpildi bija Covid-19 pandēmijai un ar to saistītajiem noteiktajiem ierobežojumiem valstī un 

Eiropā, kavējot rīcību izpildi saskaņā ar iepriekš noteiktajiem plāniem. 

Rīcības virziena RV1 “Sporta pasākumu un aktīvās atpūtas aktivitāšu daudzveidība un 

pieejamība ikvienam” uzdevuma U1.1. “Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana ikvienam” 

izpildei noteiktai rīcībai Nr.1 “Nodrošināt bezmaksas aktīva un veselīga brīvā laika pavadīšanas 

iespējas dažādām sabiedrības grupām” visa gada garumā tika realizētas daudzveidīgas 

aktivitātes un projekti: nūjošanas, Cigun, joga un ielu vingrošanas nodarbības, fizioterapeita 

nodarbības, vingrošana ūdenī, veselību veicinošu pasākumu kompleksu senioriem, topošajām 

māmiņām, kā arī fizisko aktivitāšu nodarbības cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām ratiņkrēslā 

un ar peldratiem jūrā asistenta vadībā, joga personām ar invaliditāti, fiziskās aktivitātes baseinā 

personām ar redzes un dzirdes invaliditāti, šaudauna nodarbības. Covid-19 ietekmē atsevišķu 

aktivitāšu darbība uz laiku tika pārtraukta vai arī tika ierobežots to apmeklētāju skaits. 

Izpildei noteiktai rīcībai Nr. 2 Sniegt atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām aktīva dzīvesveida 

veicināšanai realizēts projekts “Joga ģimenēm ar bērniem”. 

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

sporta un aktīvās atpūtas pasākumus dažādām mērķa grupām” pārskata periodā norisinājušies 

8 dažāda mēroga publiskie sporta un aktīvās atpūtas pasākumi dažādām mērķa grupām un 1 

sporta un aktīvās atpūtas nometne pludmales volejbolā jauniešiem vecumā no 9 līdz 18 gadiem 

ar un bez priekšzināšanām. Covid-19 pandēmijas ietekmē netika realizēti 5 Jūrmalā tradicionāli 

sporta pasākumi, kas pulcē lielu skaitu jūrmalnieku un interesentus no visas Latvijas.  

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

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

Kauguros” ar atpūtas parku ar skeitparku un āra trenažieriem īstenošana, uzsākta būvdarbu 

izpilde objektā, kuru plānots pabeigt 2023. gada vasarā. 

Izpildei noteiktai rīcībai Nr. 6 “Attīstīt veloceliņu tīklu Jūrmalā”, Jūrmalas – Babītes 

veloceliņam veikta pārbūve 400m garā posmā, veloceliņa gar Talsu šoseju (P128) no Līņu ielas 

līdz Atbalss ielai seguma atjaunošana 600m garā posmā un izstrādāts būvprojekts Ķemeru – 

Jaunķemeru veloceliņa pārbūvei, kas pagarinātu jau esošo veloceliņu Kauguri - Jaunķemeri ar 

Jūrmalas kultūrvēsturisko pilsētas daļu Ķemeriem. 

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

U2.1. “Bērnu un jauniešu fiziskā sagatavotība” rīcības Jūrmalas Sporta skolas atvērto durvju 

diena un Jūrmalas Futbola diena netika realizētas Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, 

savukārt Olimpiskās dienas pasākums notika attālināti, kurā lielākoties piedalījās pirmsskolas 

izglītības iestādes. Obligātā peldēt apmācība tika nodrošināta Jūrmalas Pumpuru un Jūrmalas 

Mežmalas skolu atsevišķu klašu izglītojamajiem (atbilstoši infrastruktūras piedāvātajai 

kapacitātei un iespējām). Izpildei noteiktajai rīcībai Nr. 12 BJIC no augusta līdz decembrim 

organizējis 3 aktivitātes ar mērķi iesaistīt jauniešus kļūt aktīvākiem gan klātienes nodarbībās, 

gan attālināti, izmantojot Zoom platformu.  

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

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

būvprojekts Jūrmalas Mežmalas vidusskolas āra sporta laukuma pārbūvei un izsludināts 

būvdarbu iepirkums, Jūrmalas Aspazijas pamatskolā uzsākti skolas ēkas un sporta zāles 

piebūves būvdarbi.         

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

rīcībai Nr. 14 “Veicināt konkurētspēju”, Jūrmalas Sporta skolas basketbola, daiļslidošanas, 

handbola, hokeja, mākslas vingrošanas, peldēšanas, regbija, vieglatlētikas, volejbola sekcijas 

audzēkņiem iegādāti vienota dizaina sporta tērpi, 10 planšetdatori Jūrmalas Sporta skolas 

treneriem, iegādāts kvalitatīvs un jaunākajām mācību metodēm atbilstošs sporta inventārs, kā 
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arī piešķirts dienesta dzīvoklis Jūrmalas Sporta skolas vieglatlētikas sekcijas trenerim A. 

Austrupam. Izpildei noteiktai rīcībai Nr. 15 “Izveidot konkurētspējīgu atbalsta sistēmu 

treneriem”, organizēti tālākizglītības kursi un semināri Jūrmalas Sporta skolas treneriem. 

Izpildei noteiktai rīcībai Nr. 16 “Labāko sportistu un komandu dalības atbalstīšana sacensībās” 

pārskata periodā 25 Jūrmalas Sporta skolas audzēkņi saņēmuši finansiālu atbalstu dalībai 

starptautiskās sacensībās. Izpildei noteiktajai  rīcībai Nr. 17 “Mācību treniņu nometnes 

Jūrmalas Sporta skolas audzēkņiem” tika realizētas 9 diennakts nometnes 5 sporta veidos un 3 

dienas nometnes 2 sporta veidos. Izpildei noteiktajai  rīcībai Nr. 18 “Sacensību organizēšana 

Jūrmalas pilsētā” Jūrmalas Sporta skolas pārstāvētajos sporta veidos notikušas 8 sacensības, no 

kurām iespaidīgākās bija pēc 7 gadu pārtraukuma notiekošās “Jūrmalas kauss jauniešiem 

burāšanā”. 

Rīcības virziena RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” uzdevuma U3.2. 

“Cilvēkresursu piesaiste” izpildei noteiktajai rīcībai Nr. 23 “Veicināt Jūrmalas pilsētas 

atpazīstamību”, kas paredz sniegt finansiālu atbalstu Jūrmalas valstspilsētas sportistu un sporta 

klubu treniņprocesu nodrošināšanai un dalībai sacensībās, pašvaldības atbalsts tika piešķirts 30 

projektiem. No tiem tika realizēti 23 projekti, 7 biedrības līdzfinansējuma līgumu nenoslēdza 

Covid-19 pandēmijas dēļ – mainīgās situācijas apstākļos nebija iespējas noorganizēt vai 

piedalīties augstas klases starptautiska mēroga iepriekšplānotās sacensībās. Izpildei noteiktajai 

rīcībai Nr. 24 “Nodrošināt Jūrmalas pilsētas sporta nozares intereses”, kas paredz sekmēt 

Jūrmalas valstspilsētas organizāciju sadarbību ar citām sporta nozari pārstāvošajām 

organizācijām -  2021. gada jūnijā Jūrmalā plānotais FIVB Pasaules kausa posms pludmales 

volejbolā tika pārcelts uz 2022. gadu, ņemot vērā Covid-19 infekcijas globālo izplatību un 

Starptautiskās Volejbola federācijas veiktajām izmaiņām 2021.gada Pasaules pludmales 

volejbola sacensību kalendārā.  

Izpildei noteiktajai rīcībai Nr. 25 “Atbalstīt augsta sasnieguma sporta pasākumu, 

sacensību un turnīru norisi Jūrmalā”, pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts 15 projektiem, 

no kuriem tika realizēti 7 projekti, savukārt 8 starptautiska mēroga sacensības tika atceltas 

Covid-19 pandēmijas dēļ, projekti netika realizēti.  

Izpildei noteiktajai rīcībai Nr. 26 “Izveidot motivējošu atbalsta sistēmu Jūrmalas 

valstspilsētas sportistiem un treneriem”, naudas balva par augstiem sasniegumiem sportā 

piešķirta pludmales volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai par dalību Olimpiskajās spēlēs. 2021. 

gada konkurss “Jūrmalas Gada balva sportā 2021” nenotika ierastajā formātā Covid-19 

pandēmijas dēļ. Laureāti tika sveikti individuāli Jūrmalas domē 2022. gada 3. janvārī. 
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Ievads 

 
Plānošanas dokuments “Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020.-

2026.gadam” (turpmāk - Plāns) tika izstrādāts 2019. gadā, nosakot attīstības mērķus, prioritātes, 

uzdevumus un turpmāko rīcības plānu sporta un aktīvās atpūtas nozares attīstībai Jūrmalas 

valstspilsētā. Dokuments apstiprināts 2020. gada 23. aprīļa Jūrmalas pilsētas domes sēdē, 

Lēmums Nr. 152. Plāna īstenotājs un ieviesējs ir Jūrmalas Sporta servisa centrs. 

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

valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai ikgadējo 

uzraudzības ziņojumu ar mērķi nodrošināt iespēju izvērtēt Plāna īstenošanas gaitā sasniegto, 

identificēt problēmas un sniegt pamatotus priekšlikumus Rīcības plāna aktualizēšanai.  

Ziņojums sagatavots par periodu 2021. gads, sagatavotājs – Jūrmalas Sporta servisa centrs.  
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Izmantotie saīsinājumi un termini 
 

Augstu sasniegumu 

sports 

sports starptautisko sacensību līmenī – dalība oficiālās 

starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās 

starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā (pasaules 

un Eiropas čempionāti, Pasaules kausi, olimpiskās spēles, 

u.tml.), ieskaitot treniņu procesu, lai tām sagatavotos 

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

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

Interešu izglītība personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana 

neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības 

Jūrmalas Sporta servisa 

centrs 

pašvaldības iestāde, kas plāno, īsteno un nodrošina pašvaldības 

politiku sporta jomā, veicina sporta un veselīga dzīvesveida 

attīstību pašvaldībā, nodrošina pašvaldības sporta objektu 

racionālu izmantošanu, t.i., materiāli tehnisko aprīkojumu, 

sporta objektu darbu, kā arī to labiekārtošanu un attīstību 

Jūrmalas Sporta skola profesionāla sporta ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno bērnu 

un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmas sportā, kā arī vada sporta metodisko darbu 

vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

Profesionālās ievirzes 

izglītība 

sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtību 

orientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus 

pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju 

sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā 

virzienā 

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

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

pieejamo infrastruktūru, pieprasījumu, sasniegumus un 

popularitāti, kā arī pilsētas tradīcijas 

Raksturīgi un nozīmīgi 

sporta pasākumi 

sporta pasākumi, kas pašvaldībā ir norisinājušies vismaz trīs 

gadus 

Sporta izglītības 

programma 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vai interešu 

izglītības programma, kurā ietverts noteikts sporta izglītības 

saturs 

Sporta organizācija organizācija, kas tiek dibināta veselīgas atpūtas organizēšanai, 

fizisko un morālo iespēju paaugstināšanai, augstu sporta 

rezultātu sasniegšanai 

Sporta sacensības pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju 

apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību 

organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem 

Sporta treniņš 

(nodarbība) 

process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, saglabāšanai un 

pilnveidošanai sportā 

Sportists fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta 

sacensībās 

Sports cilvēkiem ar 

invaliditāti 

pielāgotas fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti, kas 

sekmē šo cilvēku pārliecību par savām spējām un ir viens no 

sociālās rehabilitācijas līdzekļiem 

AP Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvalde 

BJIC Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs 
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BK Basketbola klubs 

CEV Eiropas Volejbola konfederācija (Confédération Européenne 

de Voleyball) 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES  Eiropas  Savienība 

ESF Eiropas  Savienības  struktūrfondi 

EUR Eiro jeb eira 

FIVB Starptautiskā Volejbola federācija (Fédération Internationale de 

Volleyball) 

JIC  Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs 

JPD  Jūrmalas pilsētas dome 

JSS  Jūrmalas Sporta skola 

JSSC Jūrmalas Sporta servisa centrs 

IIPN Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

ĪP Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvalde 

JVP Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 

LFF  Latvijas Futbola federācija  

LJBL  Latvijas Jaunatnes basketbola līga  

LOK  Latvijas Olimpiskā komiteja 

VRAA Valsts un Reģionālās attīstības aģentūra 

VSK         Vidusskola 
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Tabula Nr.1 

Apkopojums par rīcības plāna izpildi 

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 

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

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

1 Nodrošināt 

bezmaksas aktīva un 

veselīga brīvā laika 

pavadīšanas iespējas 

dažādām sabiedrības 

grupām 

Nodrošināt bezmaksas 

aktīva un veselīga brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējas dažādām 

sabiedrības grupām 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020.gadu 

Pašvaldība, 

ESF 

 

102 846 EUR 

Labklājības pārvalde Izpildīts  Pārskata gadā notikušas 

173 nūjošanas 

nodarbības (2 768 

dalībnieki), 90 ielu 

vingrošanas nodarbības 

pludmalē (724 

dalībnieki), 35 cigun 

nodarbības pludmalē 

(845 dalībnieki), 34 

jogas nodarbības 

pludmalē (692 

dalībnieki), 12 jogas 

nodarbības tiešsaistē 

(212 dalībnieki), 

vingrošana ūdenī 

personām ar 

aptaukošanos (80 

dalībnieki), fizioterapeita 

nodarbības senioriem 

grupās un individuāli 



9 

Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020 - 2026. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojums 

(125 dalībnieki), 

veselību veicinošs 

pasākumu komplekss 

senioriem (93 

dalībnieki), fiziskas 

aktivitātes iedzīvotājiem, 

kas pārvietojas 

ratiņkrēslā, izmantojot 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem pielāgotu 

inventāru pludmalē un 

peldes jūrā peldratos 118 

nodarbības (120 

dalībnieki), joga 

personām ar invaliditāti 

21 dalībnieks 

(26 nodarbības), fiziskās 

aktivitātes baseinā 

personām ar redzes 

invaliditāti 8 dalībnieki 

(5 nodarbības), fiziskās 

aktivitātes baseinā ar 

dzirdes invaliditāti 12 

dalībnieki (3 

nodarbības).  

ESF finansējums – 

19 192,70 EUR, 

pašvaldības finansējums 

– 82 065,43 EUR. 

2 Sniegt atbalstu 

iedzīvotāju 

iniciatīvām aktīva 

Organizēti Iedzīvotāju 

iniciatīvas projektu 

konkursi, piešķirot 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020.gadu 

Pašvaldība 

 

9 078 EUR 

Labklājības pārvalde, 

Attīstības pārvaldes 

Projektu nodaļa 

Izpildīts Īstenots 1 projekts, kas 

uzsākts 2021. gadā un 

turpināsies 2022. gadā. 
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dzīvesveida 

veicināšanai 

pašvaldības 

līdzfinansējumu 

pasākumiem fizisko 

aktivitāšu veicināšanai 

Biedrības “Latvijas jogas 

skola” projekts “Joga 

ģimenēm ar bērniem” 

periodā no V-XI 

novadīta 21 nodarbība 

(227 dalībnieki).  

Apgūts pašvaldības 

finansējums 1126 EUR. 

3 Organizēt 

starptautiska, 

nacionāla un vietēja 

mēroga sporta un 

aktīvās atpūtas 

pasākumi dažādām 

mērķa grupām 

Veicināta publisku, 

pilsētas iedzīvotājiem 

un viesiem pieejamu 

sporta pasākumu norise 

Jūrmalas pilsētā, 

piešķirot finansiālu 

atbalstu to 

organizēšanai 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020.gadu 

Pašvaldība  

 

10 819 2,6 EUR 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Daļēji 

izpildīts 

1. Jūrmalas čempionātā 

basketbolā vīriešiem 

piedalījās 9 komandas 

(110 dalībnieku). 

Pakalpojuma līgums Nr. 

1.2-16.4.3/21-1142), 

pašvaldība 4 840 EUR. 

2. Jūrmalas pilsētas 

domes kauss pludmales 

futbolā, 4 posmi vīriešu 

un sieviešu konkurencē. 

Pakalpojuma līgums Nr. 

1.2-16.5.5/897, 

pašvaldība 3 400 EUR. 

3. Jūrmalas kauss 

pludmales regbijā, 

piedalījās 45 komandas, 

Līdzfinansējuma līgums 

Nr.1.2-16.5.5/21-82, 

pašvaldība 1907 EUR. 

4. Jūrmalas skriešanas 

svētki, pasākumu 

apmeklēja 450 skrējēji, 

170 nūjotāji.  

https://doclogix.jpd.gov.lv/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=13670255&VersionID=1425401&Referrer=8f78e606-897d-4261-b81c-56fbaa8af01a
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Pakalpojuma līgums 

Nr. 1.2-16.4.3/21-277  

14 400 EUR. 

5. Jūrmalas 

velomaratons, pasākumu 

apmeklēja 522 personas. 

Pakalpojuma līgums 

Nr.1.2-16.4.3/511, 26 

470,61 EUR. 

6. Jūrmalas krāsu 

skrējiens, pasākumā 

piedalījās 700 personas; 

iepirkuma Nr.ID 

JPD2021/51  

41 900 EUR. 

7. Sporta un aktīvās 

atpūtas vasaras nometne 

pludmales volejbolā 

jauniešiem vecumā no 9-

18 gadiem – 350 

dalībnieki. Līguma 

Nr.1.2-16.5.5/21-605. 

Pašvaldības finansējums 

10 000 EUR.  

8. Jūrmalas Rogainings, 

piedalījās 330 

dalībnieku. 

Līg.Nr.1.2-16.5.5/21-

1149.  

Pašvaldības finansējums 

3 430 EUR 

https://doclogix.jpd.gov.lv/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=12804936&VersionID=1367588&Referrer=8f78e606-897d-4261-b81c-56fbaa8af01a
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9. Orientēšanās spēles 

“ĶEMERI” - piedalījās 

100 dalībnieku;  

Līg.Nr.1.2-16.5.5/21-

923. 

Pašvaldības finansējums 

1845 EUR. 

 

Covid-19 pandēmijas 

ietekmē, netika realizēti 

5 sporta pasākumi.  

Apgūts pašvaldības 

finansējums pārskata 

gadā – 108 192,61 EUR. 

 

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

4 Pilsētas atpūtas parka 

un jauniešu mājas 

izveide Kauguros 

Projekta “Pilsētas 

atpūtas parka un 

jauniešu mājas izveide 

Kauguros” (ITI SAM 

3.3.1.) izveidots atpūtas 

parks ar skeitparku un 

āra trenažieriem.  

2020.-2022. Pašvaldība, 

Valsts, ERAF 

 

93 679 90 EUR 

AP Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa, Tūrisma 

un uzņēmējdarbības 

attīstības nodaļa, 

ĪP 

Pilsētsaimniecības 

un 

labiekārtošanas 

nodaļa, Jūrmalas 

BJIC 

Daļēji 

izpildīts 

ERAF projekta Nr. 

Nr.3.3.1.0/19/I/003 

“Pilsētas atpūtas parka 

un jauniešu mājas 

izveide Kauguros” 

ietvaros 16.02.21. 

noslēgts būvdarbu 

līgums Nr.1.2-16.4.2/21-

155 (par būvdarbu 

veikšanu objektā 

“Pilsētas atpūtas parka 

un Jauniešu mājas 

izveide Kauguros” un 

objekta nodošanu 

ekspluatācijā).  17.02.21. 

noslēgts būvuzraudzības 
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līgums Nr.1.2-16.4.3/21-

177 un uzsākta būvdarbu 

izpilde. 

Pārskata gadā apgūts 

finansējums 4 594 612 

EUR, t.sk. pašvaldības 

finansējums 3 601 737 

EUR, ERAF un Valsts 

līdzfinansējums 992 875 

EUR. Būvdarbu izpildi 

plānots pabeigt 2023. 

gada vasarā. 

 

5 Veselīga dzīvesveida 

un aktīvās atpūtas 

veicināšanas 

infrastruktūras 

izveide un 

atjaunošana 

Izveidoti āra trenažieri 

Dubultu pludmalē pretī 

Baznīcas ielas izejai uz 

jūru un Mellužu 

pludmalē pretī Rožu 

ielas izejai uz jūru 

vingrošanas iekārtas 

2020.-2026. Pašvaldība 

 

Līdz 150 000 

EUR  

ĪP Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas 

nodaļa 

Izpildīts  Izpildīts 2020. gadā. 

6 Attīstīt veloceliņu 

tīklu Jūrmalā 

Atjaunoti un izbūvēti 

jauni veloceliņi saskaņā 

ar Jūrmalas 

velosatiksmes attīstības 

koncepciju, tostarp 

veikta starptautisko 

Eirovelo un reaktīvo 

velomaršrutu marķēšana 

2020.-2022. Pašvaldība, ES 

 

993 100 EUR no 

2023. gada esošā 

budžeta ietvaros 

Pilsētsaimniecības 

nodaļa, AP 

Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa 

Uzsākts Veikta Jūrmalas – 

Babītes veloceliņa 

pārbūve 400m garā 

posmā, veloceliņa gar 

Talsu šoseju (P128) no 

Līņu ielas līdz Atbalss 

ielai seguma atjaunošana 

600m garā posmā un 

būvprojekta izstrāde 

Ķemeru – Jaunķemeru 

veloceliņa pārbūvei. 

Apgūts pašvaldības 
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finansējums 241 650 

EUR. 

 

RV2 “Bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība” 

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

7 Peldbaseina 

kompleksa izbūve 

Strēlnieku pr.38  

Izbūvēts peldbaseins 

Strēlnieku prospektā 38, 

un nodrošinātas 

peldētapmācības 

nodarbības 1.-6.klašu 

audzēkņiem 

2023.-2026. Pašvaldība, ES 

 

420 0000 EUR 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Nav uzsākts Aktivitāti plānots uzsākt 

sākot ar 2023. gadu. 

8 Organizēt Jūrmalas 

Sporta skolas Atvērto 

durvju dienu 

Reizi gadā organizēta 

Atvērto durvju diena 

Jūrmalas Sporta skolā, 

lai piesaistītu jaunus 

audzēkņus un veicinātu 

bērnu un jauniešu 

fizisko sagatavotību 

Katru  gadu 

septembrī 

Pašvaldība 

 

1 340 EUR 

Jūrmalas Sporta skola Nav uzsākts Pārskata gadā netika 

piešķirts finansējums. 

Finansējums ieplānots 

un piešķirts 2022. gada 

budžetā. 

9 Organizēt 

“Olimpisko dienu” 

Organizēta “Olimpiskā 

diena”, kuras laikā ar 

rīta vingrošanu un citām 

sportiskām aktivitātēm 

veicina jauniešu interesi 

par sportu un olimpisko 

kustību 

Katru  gadu 

septembrī 

LOK, Pašvaldība 

 

1 200, EUR  

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta skola 

sadarbībā ar LOK 

Uzsākts 2021. gadā “Olimpiskā 

diena” norisinājās 

21. maijā. Lielākoties 

piedalījās pirmsskolas 

izglītības iestādes, jo 

skolas strādāja attālinātā 

režīmā.  

10 Organizēt Jūrmalas 

Futbola dienu 

Reizi gadā organizēta 

Jūrmalas futbola diena, 

popularizējot futbolu kā 

Jūrmalas valstspilsētas 

raksturīgo sporta veidu 

un piesaistīt 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020.gadu 

Pašvaldība, 

LFF 

 

1 100  EUR 

Jūrmalas Futbola 

Attīstības atbalsta 

fonds 

Nav uzsākts Covid-19 

epidemioloģisko 

ierobežojumu dēļ netika 

realizēta.  



15 

Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020 - 2026. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojums 

izglītojamos Futbola 

akadēmijai 

11 Ieviest obligāto 

peldētapmācību 

Jūrmalas 

valstspilsētas 

pašvaldības izglītības 

iestādēs 

Ieviesta obligātā 

peldētapmācība visiem 

Jūrmalas vispārējās 

izglītības iestāžu 1.-

6.klašu izglītojamajiem 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2021.gadu 

Pašvaldības un 

valsts 

mērķdotācija 

 

75 000 EUR 

(gadā) 

Izglītības pārvalde, 

Izglītības iestādes 

Uzsākts Organizēta 

peldētapmācība: 

Jūrmalas Pumpuru 

vidusskolas piecām 

klasēm un Jūrmalas 

Mežmalas vidusskolas 

pirmsskolai - 2. un 

4. klasei. 

  

12 Nodrošinātas bērniem 

un jauniešiem sporta 

aktivitātes izglītības 

iestādē 

Nodrošinātas sporta 

aktivitātes izglītības 

iestādēs un interešu 

izglītības programmas 

sportā 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2020.gadu 

Pašvaldība 

 

Esošā budžeta 

ietvaros 

Izglītības pārvalde, 

Bērnu un Jauniešu 

interešu centrs, 

Jūrmalas Sporta skola 

 

Izpildīts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJIC no augusta līdz 

decembrim organizēja 

netradicionālās sporta 

nodarbības iesācējiem 

ārtelpās,  1h 3x nedēļā, 

pludmalē Kauguros, 

Mellužu estrādē un 

tiešsaistē - Zoom 

platformā.  

Apgūti 1728 EUR 

projekta "10 Soļi svaiga 

gaisa" ietvaros, ar 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts 

programmas 2021.-2023. 

gadam finansējumu. 

BJIC organizēja 3 

individuālos kilometru 

vākšanas izaicinājumus 

“Pārspēj, ja vari” un 
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Izpildīts 

sadarbībā ar Tukuma 

novada multifunkcionālo 

jaunatnes iniciatīvu 

centru izaicinājumu 

“Jūrmala pret Tukumu”. 

Apgūti 60 EUR. 

Jūrmalas Sporta skolā 

notiek profesionālās 

ievirzes Sporta 

nodarbības 11 sporta 

veidos un 7 interešu 

izglītības programmās. 

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

13 Izglītības iestāžu, 

sporta infrastruktūras 

attīstība 

Atjaunota Jūrmalas  

Mežmalas vidusskolas 

sporta zāle un āra sporta 

stadions 

2020.-2021. Pašvaldība 

Valsts, 

ERAF, 

iespējams ES 

finansējums 

225 278 80 EUR 

 

Mežmalas āra 

sporta laukuma 

projektam 

apgūts 11434,50 

EUR 

AP Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa, Izglītības 

iestādes, Jūrmalas  

dome, Izglītības 

pārvalde, Jūrmalas 

Sporta skola, ĪP 

Pašvaldības īpašumu 

nodaļa, Jūrmalas 

Sporta servisa centrs 

Uzsākts Veikta būvprojekta 

“Mežmalas vidusskolas 

sporta laukuma pārbūves 

būvprojekts” izstrāde un 

21.12.2021. izsludināts 

būvdarbu iepirkums ID 

nr. JPD 2021/98. 

 

 

Uzstādīta akustiskā 

sistēma Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas sporta hallē, 

atjaunots un labiekārtots 

sporta laukums un 

uzlabota esošā sporta 

zāle 

2021. 

-2022. 

Pašvaldība; 

Valsts, 

ERAF, 

iespējams ES 

finansējums 

Uzsākts 2021. gadā tika uzsākts 

renovācijas process 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas sporta hallē. 
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Atjaunots Ķemeru 

pamatskolas sporta 

stadions, pārbūvēts 

sporta zāles jumts, 

ierīkota ventilācijas 

sistēma 

2020.-2022. Pašvaldība; 

Valsts, 

ERAF, 

iespējams ES 

finansējums 

Nav uzsākts Saskaņā ar JSSC 

nolikumu, objekts nav 

nodots JSSC 

pārvaldīšanā. 

Izbūvēta Jūrmalas 

pilsētas Lielupes 

pamatskolas sporta zāle 

2020.-2022. Pašvaldība; 

Valsts, 

ERAF, 

iespējams ES 

finansējums 

Daļēji 

izpildīts 

Uzsākti būvprojekta 

“Lielupes pamatskolas 

pārbūve un sporta zāles 

piebūve, Aizputes ielā 

1A, Jūrmalā” realizācijas 

būvdarbi, t.sk. 22.03.21. 

noslēgts būvdarbu 

līgums Nr.1.2-16.4.2/20-

293 un 24.03.21. 

noslēgts būvuzraudzības 

līgums Nr.1.2-16.4.3/20-

304.  

Apgūts pašvaldības 

finansējums 4 448 675 

EUR. 

Būvdarbu izpildi plānots 

pabeigt līdz 2023. gada 

nogalei. 

 Atjaunots Jūrmalas 

pilsētas Jaundubultu 

vidusskolas āra 

stadions 

2020.-2022. Pašvaldība; 

Valsts, 

ERAF, 

iespējams ES 

finansējums 

Nav uzsākts 2021. gadā tika gatavoti 

un iesniegti dokumenti 

būvprojekta 

saskaņošanai. 

Būvprojekts 2022. gada 

11. oktobrī ir 

apstiprināts būvvaldē un 

šobrīd tiek gatavoti 
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dokumenti būvdarbu 

iepirkumam. Nauda 

budžetā šobrīd nav – 

nepieciešamais 

finansējums tiks  

iekļauts 2023. gada AP 

IIPN budžeta 

pieprasījumā. Ja naudu 

piešķirs, tad 2023. gadā 

tiks uzsākti būvdarbi, ja 

nepiešķirs, tad darbi tiks 

plānoti uz 2024. gadu 

  Atjaunots Pumpuru 

vidusskolas sporta 

laukuma segums 

2021.-2022. Pašvaldība; 

Valsts, 

ERAF, 

iespējams ES 

finansējums 

Nav uzsākts Saskaņā ar JSSC 

nolikumu, objekts nav 

nodots JSSC 

pārvaldīšanā. 

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

14 Veicināt 

konkurētspēju 

Veikta Jūrmalas Sporta 

skolas sporta zāles 

fasādes un telpu 

atjaunošana 

2021.gads Pašvaldība 

 

15 000 EUR 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta skola, 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju pārvalde 

Nav uzsākts Nav piešķirts 

pieprasītais finansējums 

remontam. 

Iegādāti vienota dizaina 

sporta tērpi audzēkņiem 

Pastāvīgi, 

sākot ar 

2021.gadu 

Pašvaldība 

 

14 500 EUR 

Uzsākts Iegādātas sporta formas: 

Basketbols 3 600 EUR; 

Daiļslidošana 750 EUR; 

Handbols 397 EUR; 

Hokejs 566 EUR; 

Mākslas vingrošana 

1374 EUR; 

Peldēšana 583 EUR; 

Regbijs 514 EUR; 

Vieglatlētika 300 EUR; 
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Volejbols 420 EUR. 

Jūrmalas Sporta skolas 

treneri nodrošināti ar 

planšetdatoriem un citu 

nepieciešamo IKT 

aprīkojumu, kā arī 

modernākajām 

programmām un 

metodiskajiem 

materiāliem 

Pastāvīgi, 

sākot ar 2021. 

gadu 

Pašvaldība 

 

3 000  EUR 

Uzsākts Treneriem iegādāti  

10 planšetdatori  

Samsung Galaxy Tab 7. 

Kopā izlietots 1790 

EUR. 

Nodrošināts kvalitatīvs 

un jaunākajām mācību 

metodēm atbilstošs 

sporta inventārs u.tml. 

Pastāvīgi, 

sākot ar 2021. 

gadu 

Pašvaldība 

 

18 700 EUR 

Uzsākts Iegādāts sporta 

inventārs: burāšanai 3 

Optimist klases laivas;  

pārējiem sporta veidiem 

mācību metodēm 

atbilstošs sporta 

inventārs.  

Kopā izlietots 27 018 

EUR. 

15 Izveidot 

konkurētspējīgu 

atbalsta sistēmu 

treneriem 

Izstrādāta 

konkurētspējīga atbalsta 

sistēma treneru 

piesaistei darbam 

Jūrmalas Sporta skolā 

(tālākizglītības iespējas, 

dzīvojamās platības 

u.tml.) 

Pastāvīgi, 

sākot ar 2021. 

gadu 

Pašvaldība 

 

18 000 EUR 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta skola, 

ĪP Dzīvokļu nodaļa 

Daļēji 

izpildīts 

Pastāvīgi treneriem tiek 

rīkoti tālākizglītības 

kursi un semināri. 

2021. gadā tika 

organizēts Sporta 

treneru un sporta 

skolotāju seminārs, 

pedagogi ir apguvuši 

profesionālās pilnveides 

programmu 

“Profesionālās un 

pedagoģiskās darbības 

pilnveides veicināšana - 
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sporta komandas 

saliedētība un treneru 

veiksmīga sadarbība kā 

panākumu atslēga ceļā 

uz Olimpiādi un 

individuālā sporta veida 

sportista labā prakse ceļā 

uz trim Olimpiādēm”.  

Piešķirts dienesta 

dzīvoklis Jūrmalas 

Sporta skolas 

vieglatlētikas sekcijas 

trenerim A.Austrupam. 

16 Atbalstīt labāko 

sportistu un komandu 

dalību sacensībās 

Izstrādāta atbalsta 

sistēma komandu un 

individuālo sportistu 

dalības iespējām 

nacionāla un 

starptautiska mēroga 

turnīros un sacensībās 

Pastāvīgi, 

sākot ar 2020. 

gadu 

Pašvaldība 

 

58 000 EUR 

Jūrmalas Sporta skola Daļēji 

izpildīts 

Apgūti 10 433 EUR. 

Atbalsts JSS 

audzēkņiem dalībai 

starptautiskās sacensībās 

saskaņā ar 2020. gada 

20. februāra Jūrmalas 

pilsētas domes nolikumu 

Nr. 2 “Par 

līdzfinansējuma 

piešķiršanu Jūrmalas 

Sporta skolas 

komandu un individuālo 

sportistu dalībai 

starptautiskajos sporta 

pasākumos” piešķirts  25 

audzēkņiem: burāšanas 

nodaļas audzēkņiem J. 

Kaugaram un J.Čodaram 

dalībai Pasaules 
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čempionātā Optimist 

klasē burāšanā Itālijā, 

burāšanas nodaļas 

audzēkņiem dalībai 

Igaunijas un Lietuvas 

kausos un čempionātos 

burāšanā, mākslas 

vingrošanas audzēknei 

E. Languša dalībai 

Starptautiskajās 

sacensībās mākslas 

vingrošanā Belgradā, 

Serbijā, 

mākslas vingrošanas 

audzēknei dalībai 

Starptautiskajās 

meistarklasēs, 

peldēšanas nodaļas 

audzēkņiem dalībai 

Starptautiskajās 

sacensībās peldēšanā 

Itālijā.  

17 Organizēt mācību 

treniņu nometnes 

Jūrmalas Sporta 

skolas audzēkņiem 

Organizētas mācību 

treniņu nometnes visos 

12 Jūrmalas Sporta 

skolas pārstāvētajos 

sporta veidos 

Pastāvīgi, 

sākot ar 2020. 

gadu 

Pašvaldība 

 

64 582 EUR 

 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta skola 

Daļēji 

izpildīts 

JSS audzēkņiem dalībai 

diennakts nometnēm:  

5 basketbolā,  

1 hokejā,  

1 mākslas vingrošanā,  

1 peldēšanā,  

1 volejbolā.   

Covid 19 pandēmijas 

ierobežojumu dēļ netika 

organizētas dienas 
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nometnes iekštelpās, bet 

hokeja nodaļai notika 2 

nometnes atklātajā 

Majoru sporta laukumā 

un 1 vieglatlētikas 

nometne Jūrmalas 

valstspilsētas stadionā. 

Apgūti 17 029 EUR. 

18 Sacensību 

organizēšana Jūrmalas 

valstspilsētā 

Organizētas sacensības 

Jūrmalas Sporta skolas 

pārstāvētajos sporta 

veidos 

Pastāvīgi, 

sākot ar 2020. 

gadu 

Pašvaldība 

 

17 266 EUR 

Izglītības pārvalde, 

Jūrmalas Sporta skola 

Daļēji 

izpildīts 

Organizētas 3 sacensības 

burāšanā, 2 sacensības 

pludmales regbijā, 1 

sacensības vieglatlētikā 

un 2 sacensības 

peldēšanā.  

Citu sporta veidu 

sacensības netika 

realizētas Covid-19 

pandēmijas dēļ. Apgūti 

2274 EUR. 

19 Veicināt nacionālo un 

starptautisko 

sadarbību 

Organizēšana un dalība 

pieredzes apmaiņas 

pasākumos, t.sk. 

projektos, ar citu valstu 

sporta skolām un 

organizācijām 

Pastāvīgi, 

sākot ar 2020. 

gadu 

Pašvaldība 

 

6 000 EUR 

 

Jūrmalas Sporta skola Nav uzsākts Pārskata gadā netika 

piešķirts finansējums 

aktivitātes īstenošanai. 

RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” 

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

20 Jaunu sporta 

infrastruktūras 

objektu izbūve 

Jūrmalā 

Uzbūvēta slēgta tipa 

ledus halle Lielupē 

2021.-2024. Pašvaldības, 

privātās 

investīcijas  

 

305 0000 EUR 

AP Infrastruktūras 

investīciju projektu 

nodaļa, 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Nav uzsākts Ledus halles izbūve 

Lielupē plānota netiek. 
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21 Attīstīt Futbola 

akadēmiju un 

nodrošināt Futbola 

stratēģiskās attīstības 

plāna Jūrmalā 2018.-

2022.gadam 

īstenošanu 

Izveidota Futbola 

akadēmija atbilstoši 

LFF standartiem un 

īstenots Futbola 

stratēģiskās attīstības 

plāns Jūrmalā 2018.-

2022. gadam 

2020.-2022. Pašvaldība, 

LFF, 

Jūrmalas Futbola 

Attīstības 

atbalsta fonds 

 

917 513 EUR 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs  

Pabeigts 2020. gada 24. septembra 

lēmums Nr. 532 “Par 

profesionālās sporta 

ievirzes izglītības 

iestādes “Jūrmalas 

Sporta skola” 

reorganizāciju un 

profesionālās sporta 

ievirzes izglītības 

iestādes 

“Jūrmalas Futbola skola” 

dibināšanu” 2021. gadā 

turpinās darbs pie 

Latvijas Futbola 

federācijas A līmeņa 

akadēmijas statusa 

sasniegšanai. Izlietoti 

276 603 EUR Jūrmalas 

Futbola skolas budžets; 

22 455 EUR Jūrmalas 

futbola attīstības fonds. 

22 Nacionālas nozīmes 

sporta bāžu izveide 

Jūrmalas pilsētā  

 

Sintētiskā zālāja 

pārbūve, papildu 

apgaismojums lielajam 

stadionam, atjaunošana 

tehniskajām telpām 

2022.-2023. Pašvaldība, 

valsts budžets 

 

140 0000,- EUR 

 

ĪP Pašvaldības 

īpašumu nodaļa, 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Uzsākts 2021. gadā VRAA 

iesniegti divi projekti par 

stadiona “Sloka” 

labiekārtošanu 1. kārta 

un 2. kārta. 1. kārtas 

projekts tika apstiprināts 

un 2021. gada decembrī 

tika noslēgts 

finansēšanas līgums ar 

VRAA par valsts 

finansējuma piešķiršanu 
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projekta 1. kārtas 

īstenošanai. 

Sintētiskā zālāja pārbūve 

un 800 lx apgaismojuma 

uzstādīšana paredzēta 

stadiona “Sloka” 

labiekārtošanas projekta 

ietvaros 2022. gada 

beigās līdz 2023. gada 

beigām. 

Jaunas papildinošas 

infrastruktūras izveide, 

t.sk. Slokas stadionam 

piegulošajā teritorijā - 

manēža 

2021.-2026. Pašvaldība 

 

967 0000 EUR 

 

Nav uzsākts 2021. gadā sporta 

manēžas būvniecība 

plānota netika. 

Stadiona “Sloka” 

labiekārtošanas projekta 

1. kārta un 2. kārta paredz 

uzstādīt apgaismojumu 

arī mākslīgā zālāja 

futbola laukumam līdz 

2023. gada beigām. 

 

Uzdevums U.3.2”Cilvēkresursu piesaiste” 

23  Veicināt Jūrmalas 

pilsētas atpazīstamību  

Sniegt atbalstu Jūrmalas 

pilsētas sportistu un 

sporta klubu 

treniņprocesu 

nodrošināšanai un 

dalībai sacensībās 

2021.gads Pašvaldības 

budžeta līdzekļi  

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Izpildīts Noslēgti 23 

līdzfinansējuma līgumi 

ar Jūrmalas sporta 

klubiem, organizācijām 

un individuālajiem 

sportistiem.  

Realizētie projekti: 

1. Daiļslidotājas 

Žasminas Jefremenko 

atbalstam Līg. Nr. 1.2-
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16.5.5/21-371, JVP 

finansējums 1000 EUR. 

2. Biedrības  

“Jāņa Roviča boksa 

klubs” atbalstam, Līg. 

Nr. 1.2-16.5.5/21-94, 

JVP finansējums 7 000 

EUR. 

3. Biedrības “Ippon.lv” 

karatistes Marijas Luīzes 

Muižnieces atbalstam, 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

162, JVP finansējums 

4 450 EUR; 

4. Biedrības “Ippon.lv” 

karatistes Sofijas 

Ševcovas atbalstam, Līg. 

Nr. 1.2-16.5.5/21-588, 

JVP finansējums 540 

EUR; 

5. Biedrība “Ippon.lv” 

karatista Leonīda 

Vorožeikina atbalstam, 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

164, JVP finansējums 

900 EUR; 

6. Biedrība “Ippon.lv” 

karatistes Gajanes 

Arakeljanes atbalstam, 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

163, JVP finansējums 

600 EUR; 
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7. Biedrība “Devro-

Jūrmala” veterānu 

futbola kluba "Devro-

Jurmala" atbalstam, Līg. 

Nr. 1.2-16.5.5/21-106, 

JVP finansējums 1610 

EUR; 

8. Biedrība "Sporta 

klubs "Jūrmalas Sports"" 

handbola komandas 

atbalstam, Līg. Nr. 1.2-

16.5.5/21-321, JVP 

finansējums 47 965 EUR 

9. “Peldētājas Arinas 

Baikovas atbalstam” 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

561, JVP finansējums 4 

400 EUR; 

10. “RVildes volejbola 

klubs” volejbola 

komandas atbalstam, 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

90, JVP finansējums 40 

000 EUR; 

11. Biedrības 

“Pufaikciema entuziasti” 

amatieru volejbola 

komandas atbalstam Līg. 

Nr. 1.2-16.5.5/21-1473, 

JVP finansējums 630 

EUR; 
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12. Biedrība "Aktīvā 

Sporta Atbalsta Padome" 

Tīnas Lauras Graudiņas 

atbalstam, Līg. Nr. 1.2-

16.5.5/21-83, JVP 

finansējums 10 000 

EUR; 

13. Biedrība 

“PLUDMALES 

VOLEJBOLA 

BIEDRĪBA "SMILŠU 

LAUVA"” Aleksandra 

Samoilova atbalstam, 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

64, JVP finansējums 10 

000 EUR; 

14. Biedrībai 

“PLUDMALES 

VOLEJBOLA 

BIEDRĪBA "SMILŠU 

LAUVA"” Mihaila 

Samoilova 

līdzfinansēšana, Līg. Nr. 

1.2-16.5.5/21-65, JVP 

finansējums 7 000 EUR; 

15.Biedrības “Sporta 

klubs “Papa's sacīkšu 

komanda”” atbalstam; 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

146, JVP finansējums 16 

500 EUR; 
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16. Biedrība “Jurmala 

Racing Team” 

atbalstam; Līg. Nr. 1.2-

16.5.5/21-168, JVP 

finansējums 21 000 

EUR; 

17. Biedrības “Florbola 

klubs “Jūrmala”” 

atbalstam, Līg. Nr. 1.2-

16.5.5/21-93, JVP 

finansējums 7 000 EUR; 

18. Biedrība “Senioru 

sporta biedrība Jūrmala” 

Galda tenisa sekcijas 

atbalstam, Līg. Nr. 1.2-

16.5.5/21-107, JVP 

finansējums 945 EUR; 

19. Sporta klubs 

“Jūrmalas sports” 

airētāju atbalstam, Līg. 

Nr. 1.2-16.5.5/21-320, 

JVP finansējums 712 

EUR; 

20. Parabobslejista 

Alvila Branta atbalstam, 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

80, JVP finansējums 8 

900 EUR; 

21. Nodibinājums 

Invalīdu un viņu draugu 

apvienība “APEIRONS”  
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Ratiņtenisistes Žanetes 

Vasaraudzes - Gailītes 

atbalstam, Līg. Nr. 1.2-

16.5.5/21-76, JVP 

finansējums 8 900 EUR; 

22. Biedrība “Eduarda 

Lapsiņa loka šaušanas 

sporta klubs 

“Amazones”” loka 

šaušanas attīstībai 

Jūrmalā un individuālās 

sportistes Anetes 

Kreicbergas atbalstam, 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

844, JVP finansējums 2 

290 EUR; 

23.Golfera Stefana 

Sprūža atbalstam, Līg. 

Nr. 1.2-16.5.5/21-608, 

JVP finansējums 9 940 

EUR. 

7 projekti netika realizēti 

Covid-19 pandēmijas 

dēļ. 

Kopā pārskata gadā 

apgūts JVP finansējums 

212 282 EUR apmērā. 

24 Nodrošināt Jūrmalas 

pilsētas sporta 

nozares intereses 

Sekmēta Jūrmalas 

pilsētas organizāciju 

sadarbība ar citām 

sporta nozari 

2021.gads Pašvaldības 

budžeta līdzekļi 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs, 

Jūrmalas Sporta skola 

Uzsākts Plānotās FIVB Pasaules 

kausa posma sacensības 

pludmales volejbolā 

Jūrmalā jūnijā nenotika 

Covid-19 infekcijas 
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pārstāvošajām 

organizācijām 

globālās izplatības dēļ: 

Starptautiskā Volejbola 

federācija  veica 

izmaiņas 2021. gada 

Pasaules pludmales 

volejbola sacensību 

kalendārā, neparedzot 

Jūrmalai un Latvijai tajā 

vietu. 2021. gada 30. 

septembra JPD Lēmums 

Nr. 434 “Par 

Starptautiskās Volejbola 

federācijas 3* 

čempionāta pludmales 

volejbolā pārcelšanu uz 

2022. gadu un Jūrmalas 

valstspilsētas 

pašvaldības ilgtermiņa 

saistību uzņemšanos” 

nosaka pasākuma 

pārcelšanu uz 2022. gada 

jūniju. 

25 Atbalstīt augstu 

sasnieguma sporta 

pasākumu, sacensību 

un turnīru norisi 

Jūrmalā 

Atbalstīti augstu 

sasnieguma sporta 

pasākumi 

2021.gads Pašvaldības 

budžeta līdzekļi 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Izpildīts 1.Billie Jean King Cup 

2021 (Latvija-Indija) 

JVP finansējums 10 000 

EUR, Līg. Nr. 1.2-

16.5.5/21-307; 

2. WSWCF 

Academy Ielu 

vingrošanas pasaules 

kausa posms un Latvijas 
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Čempionāts Ielu 

vingrošanā, 

JVP finansējums 12 100 

EUR. Līg. Nr. 1.2-

16.5.5/21-718; 

3.ERGO OPEN Latvijas 

čempionāts pludmales 

volejbolā (viens posms), 

JVP finansējums 

5201,01 EUR, Līg. 

Nr. 1.2-16.5.5/21-869; 

4. Jūrmalas kauss golfā, 

JVP finansējums 2 000 

EUR (uz rēķinu pamata). 

5. Latvijas senioru 

atklātais čempionāts 

tenisā, JVP finansējums 

25 000 EUR, Līg. 

Nr. 1.2-16.5.5/21-174; 

6. Starptautiskais bērnu 

un jauniešu turnīrs 

“Rudaga Kaissa”, JVP 

finansējums 1500 EUR, 

Līg. Nr. 1.2-16.5.5/21-

845; 

7. Jūrmalas domes 

atklātais futbola kauss, 

JVP finansējums 618 

EUR, Līguma Nr. 1.2-

16.5.5/21-897.  

https://doclogix.jpd.gov.lv/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=13670255&VersionID=1425401&Referrer=00637d28-c14b-429f-b3e7-480942e80f81
https://doclogix.jpd.gov.lv/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=13670255&VersionID=1425401&Referrer=00637d28-c14b-429f-b3e7-480942e80f81
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Covid-19 pandēmijas 

ietekmē, netika realizēti 

8 sporta pasākumi.  

Apgūts JVP finansējums 

pārskata gadā – 56 

419,01 EUR. 

26 Izveidot motivējošu 

atbalsta sistēmu 

Jūrmalas pilsētas 

sportistiem un 

treneriem 

Naudas balvas par 

izciliem sasniegumiem 

sportā saņēma: 

  

2021.gads Pašvaldības 

budžeta līdzekļi 

Jūrmalas Sporta 

servisa centrs 

Izpildīts Pludmales volejbolistei 

Tīnai Laurai Graudiņai 

par dalību Olimpiskajās 

spēlēs piešķirti 3701,30 

EUR. 
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2021. gada uzraudzības ziņojums 

Secinājumi 

 

Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026. 

gadam Stratēģiskajā daļā definētie rīcības virzieni un uzdevumi pārskata periodā 

izpildīti daļēji. Galvenais faktors, kas negatīvi ietekmējis izpildi pārskata gadā bija 

Covid-19 ierobežojumi (no 2020. gada 12. marta līdz 2022. gada 28. februārim), kā 

rezultātā, minētajā periodā, tika aizliegts vai daļēji aizliegts organizēt jebkādus 

publiskus pasākumus, tai skaitā sporta pasākumus.  

Situācijas nepārtrauktās mainības dēļ, plānošana sporta nozarē bija apgrūtināta. 

Attiecīgi pārskata periodā Jūrmalas valstspilsētā norisinājās deviņi dažāda mēroga 

pašvaldības finansiāli atbalstīti sporta pasākumi, kas vērsti uz pilsētas iedzīvotāju un 

viesu iesaisti un līdzdalību, piecas sacensības Covid-19 pandēmijas dēļ tika atceltas, un 

to skaits salīdzinot ar 2020. gadu ir samazinājusies vairāk kā uz pusi.  

Grūti prognozējama pārskata periodā bija augstu sasniegumu sporta sacensību 

plānošana, organizēšana un norise gan starptautiski, gan vietējā mērogā: starpvalstu 

ceļošanas un organizatoriskie noteikumi, ierobežojumi kavēja iepriekš plānotu 

sacensību norisi saskaņā ar apstiprinātiem starptautiskajiem kalendāriem. Attiecīgi 

Jūrmalā norisinājušās septiņas sacensības, savukārt astoņas nenotika, tai skaitā plānotās 

FIVB Starptautiskās pludmales volejbola sacensības vīriešu un sieviešu pāriem, kas 

tradicionāli pulcē lielu skaitu apmeklētāju no dažādām valstīm. Salīdzinot ar 2020. 

gadu, pārskata periodā starptautisku sporta sacensību organizēšanā vērojams kritums 

gandrīz 50% apmērā. Sporta pasākumi iekštelpās gandrīz visa gada garumā notika bez 

skatītāju klātbūtnes.  

Pārskata gadā regulāri tika organizētas aktivitātes, kas paredzētas iedzīvotājiem 

veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanai, tādas kā Cigun, joga, fizioterapeita 

nodarbības u.tml., kas pārskata periodā pulcēja lielāku dalībnieku skaitu salīdzinājumā 

ar iepriekšējo periodu, lielāks bija nodarbību skaits, tomēr skaitliski mazāka bija 

pieejamo aktivitāšu daudzveidība, turklāt dalībnieku skaits periodiski tika ierobežots, 

kā arī atsevišķos periodos tika ierobežota pašu aktivitāšu darbība. Vismazāk tika 

ierobežotas aktivitātes, kas tika organizētas brīvā dabā.  

Turpinot attīstību pie sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamības  

Jūrmalā, pārskata periodā uzsākti būvdarbi objektā - Pilsētas atpūtas parka un jauniešu 

mājas izveide Kauguros, ko plānots pabeigt 2023. gadā. Atjaunots veloceliņa asfalta 

segums dažādos ceļa posmos 1 km garumā, taču nav realizēts izstrādātais būvprojekts 

veloceliņa izbūvei posmā no Mūzikas ielas līdz Kāpu ielai, tādējādi pagarinot 

velosipēdistiem drošu braukšanas vidi virzienā uz Kauguriem. 

Bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība pārskata periodā tika 

nopietni kavēta valdības noteikto Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu dēļ – 

treniņus profesionālās ievirzes programmās no janvāra līdz maija beigām varēja 

organizēt ārpus telpām. Vasaras mēnešos diennakts treniņnometnes iekštelpās bija 

atļautas ievērojot t.s. “burbuļprincipu”, t.i. - kad vienā telpā neatrodas dažādu sporta un 

vecuma grupu audzēkņi, kā rezultātā tikai 6 no 12 Jūrmalas Sporta skolā pārstāvētajiem 

sporta veidiem realizēja 12 sporta nometnes vasaras periodā, kas salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu krities vairāk kā par 50% (26 nometnes). No 1. septembra līdz 13. 

oktobrim iekštelpu treniņu procesi un spēles bija atļautas, un tika pārtrauktas 13. oktobrī 

un ierastajā kārtībā neatjaunojās līdz gada beigām. Ierobežojumi noteica jauniešu, kas 

vecāki par 12 gadiem, treniņu procesu iekštelpās darbību t.s. “zaļajā režīmā”. 

“Zaļais režīms”' jeb epidemioloģiski droša vide ir vide, kur visi iesaistītie ir vakcinēti 
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pret Covid-19 vai šo slimību pārslimojuši. Savukārt bērniem līdz 12 gadiem iespēja 

sportot iekštelpās netika paredzēta (izņemot ar pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu). 

Situācija kopumā atstāja būtisku ietekmi kā uz bērnu un jauniešu vispārējās fiziskās 

sagatavotības līmeni, tā sporta veidam noteikto prasmju un iemaņu apguvi un izteiktu 

regresu konkrētajā sporta veidā attiecībā pret kaimiņvalstu attiecīgās vecuma grupas 

jauniešiem.  

Pašvaldības finansiāls atbalsts piešķirts 30 Jūrmalas sporta klubiem, 

organizācijām un individuālajiem sportistiem, taču Covid-19 pandēmijas ietekmē 7 

projekti netika realizēti, sportisti nestartēja iepriekšplānotās starptautiskajās sacensībās, 

kas tika pārceltas vai atceltas pavisam. Jāatzīmē, ka situācija pārskata periodā salīdzinot 

ar 2020. gadu saglabājusies bez izmaiņām.  

Pārskata periodā Jūrmalā netika uzsākta jaunu sporta infrastruktūras objektu, 

kas pilsētā sekmētu augstu sasniegumu sporta attīstību, būvprojektu izstrāde vai 

būvniecības darbi. Savukārt turpinoties Jūrmalas izglītības iestāžu modernizācijai, ir 

uzsākta Aspazijas pamatskolas pārbūve ar jaunas sporta zāles izbūvi, kas ierobežotās 

būvmateriālu pieejamības un darbuzņēmēju kapacitātes dēļ kavē izpildes sākotnēji 

plānotos termiņus. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.  
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Priekšlikumi 
 

2021. gadā uzsākta jauna Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas 

attīstības plāna 2023.-2029. gadam (turpmāk – Sporta plāns) izstrāde, ko plānots 

pabeigt un apstiprināt 2023. gadā. Sporta plāns ir izstrādāts saskaņā ar jauno Jūrmalas 

valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Rīcības plānu un būs tās 

pielikums. Sporta plāna rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajai situācijai, tiks iekļautas 

jaunas iniciatīvas: 

1) Rīcības virziena RV2 “Bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas 

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

attīstība” noteikt jaunus rezultatīvos rādītājus noteiktajiem “Sasniedzamajiem rezultāti” 

– Atjaunota izglītības iestāžu sporta infrastruktūra un materiāltehniskais 

nodrošinājums”, kas ir: 

- “Izveidots  Majoru vidusskolas āra sporta laukums” (pielāgojot to Majoru 

vidusskolas skolēnu sporta nodarbību organizēšanai, nodrošinot skolas skolēniem 

kvalitatīvas un mūsdienīgas sportošanas iespējas), nosakot par atbildīgo AP 

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļu un Jūrmalas Sporta servisa centru. 

- “Atjaunots Jūrmalas Valsts ģimnāzijas āra sporta infrastruktūra/stadions”, 

nosakot par atbildīgo AP Infrastruktūras investīciju projektu nodaļu un Jūrmalas Sporta 

servisa centru un nosakot uzdevuma izpildes termiņu 2023. gads. 

- “Atjaunota Ķemeru pamatskolas āra sporta infrastruktūra/stadions”. 

- “Pilnveidota Aspazijas pamatskolas sporta infrastruktūra, lai sekmētu futbola 

attīstību pilsētā”. 

- “Atjaunots Jūrmalas pilsētas Jaundubultu pamatskolas āra stadions (tajā skaitā 

mākslīgā zāliena seguma skrejceliņš, multifunkcionāls spēļu laukums, pludmales 

volejbola laukums, tāllēkšanas bedre, vingrošanas laukums, treneru telpa un inventāra 

noliktava, apgaismojums, bruģēti celiņi), nosakot par atbildīgo AP Infrastruktūras 

investīciju projektu nodaļu. 

- “Atjaunots Pumpuru vidusskolas āra sporta laukums” 

 

2) Rīcības virziena RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana”  

uzdevuma U.3.1. “Infrastruktūras pieejamības un atbilstība augstu sasniegumu 

sportam” rīcības Nr. 20 “Jaunu sporta infrastruktūras objektu izbūve Jūrmalas pilsētā” 

sasniedzamie rezultāti papildināmi ar: 

- “Uzbūvēta slēgta tipa ledus halle Lielupē” piesaistot privāto investoru 

līdzekļus un JVP budžetu, izpildes termiņš 2028.-2029. gads. 

- “Veicināt pludmales attīstību ziemas periodā” ar rezultatīvo rādītāju “Izbūvēta 

slēgtā manēža Slokā, kas pielāgota pludmales volejbolam”, izpildes termiņš 2029. gads. 

 

3) Rīcības virziena RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” Uzdevuma 

U.3.2. “Cilvēkresursu piesaiste” papildināt ar jaunu rīcību – “Jūrmalas Basketbola 

skolas izveide un attīstība”, kas paredz nodrošināt Basketbola skolas stratēģiskā 

attīstības plāna izstrādi Jūrmalā 2023.-2027. gadam un stratēģijas īstenošanu. 

Rezultatīvie rādītāji 2024. gadā: nodibināta Jūrmalas basketbola skola, izveidota 

konkurētspējīga basketbola sistēma, nodrošinot Jūrmalas Sporta skolas basketbola 

grupas absolventiem iespēju basketbola karjeras izaugsmi turpināt Latvijas basketbola 

čempionāta vīriešiem 2. līgas komandā, apvienojot sporta karjeru ar augstākās izglītības 

iegūšanu, studējot Rīgas Tehniskajā Universitātē. 

 


