2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2020.gada 26.novembra lēmumam Nr.646
(protokols Nr.21, 11.punkts)

8. RĪCĪBAS PLĀNS
Rīcības plānā ir iekļautas rīcības, kuras turpmāk var konkretizēt kā investīciju projektus un
kuru ieviešana ir nepieciešama, lai īstenotu JOP redzējumu un sasniegtu stratēģiskos
mērķus. Plāns ietver rīcības, kas ir veicamas laika periodā līdz 2022.gadam.
JOP attīstības programmas rīcības plāns tiek atjaunots reizi gadā, balstoties uz paveiktajiem
darbiem, apzinātajām nepieciešamībām, veiktajām izpētēm un to secinājumiem. Rīcības
plāns atjaunots 2019. gadā.
Galvenā atbildīgā institūcija par Jūrmalas ostas stratēģijas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību
ir Jūrmalas ostas pārvalde, kas realizē ostas pārvaldības darbības atbilstoši prioritātēm un
rīcības plānam, izvērtējot rīcības lēmumu ietekmi uz Stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu
un atbilstību noteiktajiem darbības virzieniem un aktivitātēm.
M1: Publiskā infrastruktūra – rīcības plāns atjaunots (2020.gads)
Nr.

Nosaukums

Rīcības Rezultāts
virziens

Orientējošs
Atbildīgā
izpildes termiņš institūcija

1

Kanāla dziļuma uzturēšanas
aktivitātes

R1.1.

Regulārie kuģošanas kanāla
padziļināšanas darbi Lielupes ietekā
atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 12.maija lēmumam Nr. 201
„Par pretplūdu pasākumu
nodrošināšanu”.

Pastāvīgi

Jūrmalas
ostas
pārvalde

Navigācijas iekārtu ikgadējā
R1.2.
uzturēšana (ikgadēja aktivitāte),
navigācijas iekārtu attīstīšana
Lielupē, t.sk. ārpus ostas teritorijas
līdz Spuņciemam

Lielupes navigācijas aprīkojums atbilst
starptautiski noteiktām normām.

Pastāvīgi

Jūrmalas
ostas
pārvalde

JPD AP Nr.86

2

JPD AP Nr. 81
3

“C” teritorijas (Tīklu un Vikingu
R1.3
ielas) projektēšana, būvniecības
koordinēšana, uzturēšana, jahtu
piestātnes pakalpojumu sniegšana.

Jūrmalas ostas pakalpojumu sniegšanas
2019.nepieciešamās infrastruktūras izveidošana 2022.gads
un uzturēšana.

Jūrmalas
ostas
pārvalde

Noteikts nepieciešamās komunālās
infrastruktūras apjoms, ekonomiskie
rādītāji, izstrādāts turpmākās attīstības
plāns.

Jūrmalas
ostas
pārvalde,
Jūrmalas
pilsētas
domes
Inženierbūvj
u un
ģeodēzijas
nodaļa

JPD AP Nr.79
4

Izpēte par komunālās
infrastruktūras attīstību kreisajā
krastā pie Lielupes grīvas (pēc
izpētes par Lielupes grīvas
kuģojamības nodrošināšanu)
JPD AP Nr.79

R1.4

2019.2020.gads

M2: Sadarbība ar uzņēmējiem – rīcības plāns atjaunots (2020.gads)
Nr.

Nosaukums

Rīcības Rezultāts
virziens

Orientējošs
Atbildīgā
izpildes termiņš institūcija

1

Tehniski ekonomiskā izpēte par
ārējās ostas izbūvi un „A”
teritorijas attīstīšanu

R2.1.

Novērtētas ārējās ostas attīstīšanas
alternatīvas, to izmaksas un iespējamie
ieņēmumi, sadarbības modeļi ar
investoriem. Detālās plānošanas
priekšlikums.

2019.-2022.gads

Jūrmalas
ostas
pārvalde

R2.3

Izvērtētas iespējamās attīstības
2019.-2022.gads
alternatīvas un definēts attīstības mērķis.

Jūrmalas
ostas
pārvalde

JPD AP Nr. 79
2

“B” attīstības teritorijas (Ostas
salas) projektēšana,
labiekārtošana, uzturēšana, jaunu
pakalpojumu sniegšana.

Ostas salas labiekārtošana, projektēšanas
izstrāde, autoruzraudzība,
būvuzraudzība.

JPD AP Nr. 79

Publiskas atpūtas vietas izveide.
3

Tehniski ekonomiskā izpēte par
piekrastes makšķerēšanas,
ūdenstūrisma, ūdenssporta u.c.
līdzīgu pakalpojumu attīstīšanu
(teritorija „I”)

R2.3

Novērtēta teritoriju hidroloģiskā un
2019.-2020.gads
ģeoloģiskā situācija, attīstības virzieni un
nepieciešamās investīcijas un atdeve.
Precizēti darbi teritoriju sakārtošanai un
investoru piesaistei, izvērtēti iespējamie
sadarbības modeļi ar investoriem un
pašvaldību.

Jūrmalas
ostas
pārvalde

R2.3

Sekmēta saimnieciskā darbība, veicināts
iedzīvotājiem veselīgs dzīvesveids un
sports. Nodrošināta daudzveidīgas
aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas,
dabas tūrisms un kvalitātes
paaugstināšana.

Jūrmalas
ostas
pārvalde

JPD AP Nr. 79
4

Jahtu tūrisma produktu
piedāvājuma attīstība un
daudzveidīgas aktīvās atpūtas
pavadīšanas iespējas.
JPD AP Nr.77;80

2019.-2022.gads

M3: Atpazīstamība – rīcības plāns atjaunots (2020.gads)
Nr.

Nosaukums

Rīcības Rezultāts
virzien
s

1

Starptautiskā sadarbība ar
nozares organizācijām

R3.1.

Izstrādāts plāns, kā veicināt Jūrmalas
ostas atpazīstamību sadarbībā ar
starptautiskajām nozares organizācijām.

R3.1.

Nacionālā un starptautiskā sadarbības
2019.-2022.gads
veicināšana piedaloties un organizējot
pasākumus, kopīgu projektu īstenošanu.

Jūrmalas ostas
pārvalde

R3.2.

Lielupes jaunās ostmalas attīstība, radot 2019.-2022.gads
jaunu, pievilcīgu ūdensmalas teritoriju.

Jūrmalas ostas
pārvalde un
JPD
Mārketinga un
ārējo sakaru
pārvalde

R3.2.

Piedāvājuma sagatavošana
ūdenstūrisma maršrutiem uz Lielupes
grīvas pļavām un citiem Jūrmalas ostas
tuvumā esošajiem dabas tūrisma
objektiem.

Jūrmalas ostas
pārvalde un
JPD
Mārketinga un
ārējo sakaru

JPD AP Nr. 80
2

Dalība starptautiskajos
pasākumos un pasākumu
organizēšana ostā

Orientējošs
izpildes termiņš
Pastāvīgi

Atbildīgā
institūcija
Jūrmalas ostas
pārvalde

JPD AP Nr. 80
3

Kopīgu tūrisma piedāvājumu
veidošana ar Jūrmalas pilsētu
tūristu piesaistei
JPD AP Nr.80

4

Ekotūrisma maršrutu
piedāvājuma izstrāde

2019.-2022. gads

pārvalde, AP
Vides nodaļa,
atbilstoši
dabas
aizsardzības
prasībām

JPD AP Nr.80

5.

Sekmēt sadarbību ar sporta
organizācijām

R3.2.

Kopīgu projektu īstenošana ar sporta
organizācijām ūdens sporta jomā.

Pastāvīgi

Jūrmalas ostas
pārvalde

JPD AP Nr.40

Būtiskās rīcības Jūrmalas ostas pārvaldībā – rīcības plāns atjaunots (2020.gads)
Nr. Nosaukums

Rezultāts

1

Plūdu draudu izvērtējums

JOP kompetences ietvaros izvērtēti plūdu
JPD AP Nr. 87 draudi, ko rada Lielupes plūdi un vējuzplūdi.

2

Kārtības, instrukcijas izstrāde
sniegto pakalpojumu un ostas
maksu tarifu noteikšanai

Orientējošs
Atbildīgā institūcija
izpildes termiņš
2019.gads

Jūrmalas ostas
pārvalde

2019.-2020.gads

Jūrmalas ostas
pārvalde

3

Uzlabota Jūrmalas ostas pārvaldes Pasākumu īstenošana Jūrmalas ostas pārvaldes 2019.-2022.gads
institucionālās kapacitātes palielināšanai, tai
institucionālā kapacitāte
skaitā darbinieku apmācība

Jūrmalas ostas
pārvalde

4

Lielupes krasta eroziju procesu
izvērtējums

Izstrādāta kārtība, instrukcija ostas
pakalpojumu un maksas tarifu noteikšanai,
uzskaitīšanai un kontrolei

Veikts Jūrmalas teritorijas erozijas skarto krastu 2019.-2020.gads
apsekojums un izveidots situācijas apraksts.

JPD AP Nr.35
5

Jūrmalas ostas viesu aptauju
veikšana

Aptauju veikšana ar mērķi noskaidrot viedokli
par Jūrmalas ostas, kā arī jahtkluba saņemto
JPD AP Nr. 80 pakalpojumu klāstu un kvalitāti.

6

Jauniešu burāšanas aktivitātes
attīstīšana

Ūdens sporta veida attīstība Lielupē, veicināta
jauniešu iesaistīšanās burāšanā.

AP Vides nodaļa,
Jūrmalas ostas
pārvalde,
Inženierbūvju un
ģeodēzijas nodaļa

Pastāvīgi

Jūrmalas ostas
pārvalde

2019.-2022.gads

Jūrmalas ostas
pārvalde

JPD AP Nr. 40
7

Jūrmalas ūdenstūrisma
pakalpojumu infrastruktūras
attīstība atbilstoši pilsētas
ekonomiskajai specializācijai (ITI
SAM 3.3.1.)

JPD AP Nr. 40
8

Jūrmalas pašvaldības, Lielupes
radīto plūdu un krasta erozijas
risku apdraudējumu novēršanas
pasākumi Dubultos–Majoros–
Dzintaros (SAM 5.1.1.)

Izveidots ūdenstūrisma pakalpojumu centrs
2020.gads
Straumes ielā 1a, un izbūvēta infrastruktūra
atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai.
Indikatīvā projekta kopsumma ITI SAM ietvaros
2 519 819.16 EUR, t.sk. ERAF 629 310.21 EUR un
nefinanšu investīcijas 629 310.21 EUR.

AP Infrastruktūras
investīciju projektu
nodaļa, Jūrmalas
ostas pārvalde

Aktivitāti īsteno Jūrmalas pilsētas dome no
Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Jaunas aizsargbūves izveide un esošās pārbūve 2022.gads
Lielupes krasta nostiprināšanai pilsētas
centrālajā daļā (Dubulti - Majori-Dzintari), krasta
erozijas un plūdu draudu novēršanai.
Projekta kopsumma SAM 5.1.1. ietvaros 4 640
132.60 EUR, t.sk. ERAF 3 230 000EUR.
Būvprojekts - Lielupes radīto plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu novēršanas
pasākumi Dzintaros un Majoros. Otrs
būvprojekts Lielupes gultnes/ zemūdens

AP Infrastruktūras
investīciju projektu
nodaļa, AP Vides
nodaļa, Jūrmalas
ostas pārvalde

JPD AP Nr. 87

nogāzes nostiprināšana (atjaunošana) pie esošā
krasta stiprinājuma posmā Majori-Dubulti,
Jūrmalas pilsētā.
Aktivitāti īsteno Jūrmalas pilsētas dome no
Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

9

Rīcības plāna atjaunošana

Atjaunots Jūrmalas ostas attīstības rīcības
plāns.

Pastāvīgi

Jūrmalas ostas
pārvalde

*Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014. - 2022.gadam (turpmāk tekstā JPD AP)
R1.6.2. Peldvietu infrastruktūras attīstība
35. Krasta erozijas procesu aizkavēšanas pasākumi
R1.6.3. Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība
40. Olimpiskā airēšanas un burāšanas centra izveide
R2.3.3. Ūdens transporta pakalpojumu attīstība, tai skaitā uz Rīgu un Jelgavu
77. Ūdens transporta attīstība Jūrmalā
R2.4.1.Jūrmalas ostas attīstība
78. Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, esošās infrastruktūras
ilgtspējīga uzturēšana un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana
79. Jūrmalas ostas teritoriju un pakalpojumu attīstība
R2.4.2. Kuģošanas infrastruktūru attīstība Lielupē
80. Lielupes kuģošanas un ūdens tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
81. Navigācijas iekārtu ikgadējā uzturēšana, navigācijas iekārtu attīstīšana Lielupē līdz
Spuņciemam
R2.5.3. Plūdu riska novēršana, lietus ūdens savākšanas un meliorācijas sistēmas
pilnveide
86. Lielupes grīvas smilšu sanešu/aizsērējuma ikgadēja tīrīšana
87. Plūdu novēršanas pasākumi

