APTAUJAS ANKETU APKOPOJUMS
JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IZSTRĀDES IETVAROS
Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2023.–2029.gadam izstrādes ietvaros tika veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja. Aptaujas mērķis bija noskaidrot Jūrmalas iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par
pilsētas attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus
Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas izstrādei. Aptaujas bija anonīmas, anketu bija iespējams aizpildīt
internetā, apmeklējot Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietni www.jurmala.lv vai saņemot anketu pilsētas
bibliotēkās.

UZŅĒMĒJU APTAUJAS APKOPOJUMS
Anketā tika ietverti jautājumi par pārstāvēto uzņēmējdarbības nozari, uzņēmuma atrašanās vietu, vērtējums par sadarbību ar pašvaldību uzņēmējdarbības jomā, uzņēmējdarbības ilgumu, kā arī lūgums
norādīt prioritātes, kuras pašvaldībai būtu jāattīsta, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, kā arī lūgums
norādīt perspektīvākās uzņēmējdarbības nozares.
Uzņēmēju aptaujas anketa sastāvēja no 8 jautājumiem, no tiem 4 slēgti jautājumi ar vienu iespējamu atbildes variantu, 2 daudzpusīgas izvēles jautājumi, kur iespējams izvēlēties vairākas atbildes un 2 atvērtie
jeb brīva teksta jautājumi. Respondentiem bija iespēja neatbildēt uz visiem jautājumiem.
Tika aizpildītas 20 aptaujas anketas. Visaktīvākie bija uzņēmēji, kas pārstāv izmitināšanas, ēdināšanas,
pakalpojumu, viesmīlības un tūrisma nozari - 45% no respondentiem, kā arī mākslas, izklaides un atpūtas
nozari - 30% no respondentiem (1.attēls).
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1. attēls. Respondentu sadalījums pēc pārstāvētās uzņēmējdarbības nozares

Visaktīvāk anketas aizpildīja uzņēmēji, kuri kā sava uzņēmuma atrašanās vietu norādīja Majorus - 37%
no respondentiem, kā nākamie aktīvākie bija Ķemeru uzņēmēji – 16% no respondentiem. Sīkāku sadalījumu skatīt 2. attēlā.
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2. attēls. Respondentu sadalījums pēc uzņēmuma atrašanās vietas

Aptaujas anketā tika lūgts norādīt, cik ilgu laiku respondenti darbojas uzņēmējdarbībā, uz šo jautājumu
atbildēja tikai 19 respondenti. Visaktīvāk savu viedokli izteica uzņēmēji, kas nozarē darbojas 5-7 gadus,
kas sastāda 30 % no aptaujātajiem, un tie kas darbojas ilgāk par 10 gadiem arī 30 %. To respondentu
procentuālais sadalījums, kas darbojas uzņēmējdarbībā pirmo gadu, 2-4 gadus un 8-10 gadus, ir vienāds vai mazāks par 15% (skat. 3. attēlu).
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3. attēls. Respondentu sadalījums pēc uzņēmējdarbības ilguma

Respondentiem aptaujas anketās bija jānovērtē sadarbība ar Jūrmalas pašvaldību. Vairākums jeb 40%
respondentu sadarbību vērtē kā labu, 25% kā vidēju, 15 % respondentu norādīja kā sliktu.

Mazāk par 15% respondentu norādīja, ka sadarbība ar pašvaldību vērtējama kā ļoti slikta vai arī sadarbība iepriekš nav bijusi. Atbilžu sadalījumu skatīt 4. attēlā.
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4. attēls. Sadarbības ar pašvaldību uzņēmējdarbības jomā vērtējums

Aptaujas anketā uzņēmējiem tika lūgts atzīmēt no piedāvātajām iespējām tos kritērijus, kas varētu veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalā. Bija iespēja atzīmēt vairākus atbilžu variantus. Visvairāk jeb 75%
no respondentu atbildēm tika norādīts, ka uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalā veicinātu nodokļu atlaides
un citi atvieglojumi, 55% tika norādīts uz infrastruktūras uzlabošanu un regulāru tikšanos ar uzņēmējiem,
45% tika norādīts informatīvu semināru un konferenču rīkošana, 40% ES fondu līdzekļu piesaiste uzņēmējdarbības vides attīstībai, 35% dokumentu aprites digitalizēšana un optimizēšana un 15% no respondentu atbildēm norādīts uz funkciju deleģēšanu uzņēmējiem. Atbilžu sadalījumu skatīt 5. attēlā.
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5. attēls. Uzņēmējdarbības attīstību veicinošie faktori
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Jautājumā, kur tika lūgts norādīt, kādas pašvaldības prioritātes veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā, lielākais vairums jeb 85% respondentu norādīja tūrisma attīstības veicināšanu, 55% pilsētas infrastruktūras pilnveide pilnveidi un labiekārtošanu, 45% ES fondu piesaisti uzņēmējdarbības vides
attīstībai. Detalizētāku atbilžu sadalījumu skatīt 6. attēlā.
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6. attēls. Pašvaldības prioritātes, kas veicinātu uzņēmējdarbību Jūrmalā

Aptaujas anketā respondenti tika aicināti atbildēt uz atvērtā tipa jautājumu un nosaukt 3 prioritātes, kuras pašvaldībai būtu jāattīsta līdz 2029. gadam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalā, kā arī
sniegt savus komentārus un ierosinājumus. Atbilžu apkopojumu skatīt 7. attēlā.
Izteikti lielākais vairākums jeb 80% no respondentiem kā pašvaldības prioritāti minēja atbalstu uzņēmējiem, daloties ar priekšlikumiem, ka to varētu veicināt sniedzot nodokļu atlaides, pārskatot ielu tirdzniecības atļaujas, piesaistot ES fondu līdzekļus un investorus, realizējot dažādas atbalsta programmas
uzņēmējdarbības attīstībai, pašvaldības līdzfinansējums un komunikācija ar uzņēmējiem, informācijas
izvietošana pilsētas mājaslapā un īpašu atbalstu sniedzot tiem uzņēmējiem, kas strādā visu gadu, arī
ārpus aktīvās tūrisma sezonas.
55% respondenti kā pilsētas prioritāti minēja tūrismu, aicinot pašvaldību popularizēt kā rehabilitācijas un
medicīnas pakalpojumu galamērķi, aktīvā tūrisma pakalpojumu reklamēšanu nodrošinot to arī vietējo iedzīvotāju vidū, atvieglot vīzas saņemšanu tūristiem, kas nav no ES un izstrādāt pilsētas tūrisma stratēģiju.
30% aptaujāto atzīmējuši nepieciešamību veikt uzlabojumus pilsētas infrastruktūrā, atjaunojot ielu segumus, sakārtojot gājēju ietves, labiekārtojot zaļās zonas prioritāri pilsētas centrālajā daļā, sakārtojot
degradētās teritorijas un graustus, kā arī labiekārtojot Ķemerus un tiem pieguļošo teritoriju.
15% respondentu uzskata, ka jāuzlabo pilsētas vizuālais tēls īpašu uzmanību pievēršot Jomas ielai un tās
pieguļošajai teritorijai, kiosku un tirdzniecības vietu vizuālajam noformējumam, pilsētas izgaismošanai un
dekorēšanai.
15% aptaujāto norādīja uz nepieciešamību lielāku uzmanību veltīt pludmales zonu apsaimniekošanai
rūpējoties par tās tīrību, kā arī pievēršot uzmanību ierīkoto kafejnīcu vizuālajam tēlam un to darbības
ietekmei uz pludmales kvalitāti.

15% respondentu uzskata, ka nepieciešams mazināt birokrātisko slogu pilsētas pārvaldes struktūrās un
uzlabot to darbinieku attieksmi un labvēlību, īpaši uzsverot pilsētas būvvaldi, kā arī aicināja padarīt atvērtākus iepirkumu konkursus.
15% aptaujāto norādīja, ka šajā jautājumā nav viedokļa un minēja, ka pašlaik viss apmierina.
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7. attēls. Pašvaldības prioritātes, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību

Aptaujas anketā respondenti tika aicināti atbildēt uz atvērtā tipa jautājumu un nosaukt 3 perspektīvākās
uzņēmējdarbības nozares, kuru attīstību Jūrmalas pašvaldībai būtu jāveicina līdz 2029. gadam, kā arī
sniegt savus komentārus un ierosinājumus. Atbilžu apkopojumu skatīt 8. attēlā.
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8.attēls. Perspektīvākās uzņēmējdarbības nozares Jūrmalā
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Lielākais vairums jeb 70% respondentu kā perspektīvāko uzņēmējdarbības nozari min izmitināšanas,
ēdināšanas, tūrisma un viesmīlības nozari, norādot nepieciešamību sekmēt šīs nozares attīstību arī nesezonas laikā. Respondenti norāda uz nepieciešamību popularizēt dažādus apskates objektus un veicināt
dažādu pilsētas daļu attīstību, kā piemēru minot Sloku, lai veidotu pievilcīgu pilsētvidi gan pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, gan uzņēmējiem.
60% aptaujāto uzskata, ka perspektīva ir mākslas, izklaides un atpūtas nozare, kas sevī ietver kultūras,
izklaides sporta u.c. pasākumu organizēšanu, 20% respondentu norāda veselības un sociālās aprūpes
nozari, tai skaitā medicīnas un skaistumkopšanas pakalpojumus, 15% operācijas ar nekustamajiem īpašumiem, 15% ražošanu, 15% izglītību, 5% tirdzniecību un 10% aptaujāto nav viedokļa šajā jautājumā.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS APKOPOJUMS
Iedzīvotāju aptauju aizpildīja 78 respondenti, no kuriem visvairāk respondentu bija vecumā no 26 līdz
45 gadiem, kas sastāda 64,1% un otra lielākā aptaujāto grupa bija vecumā no 46 līdz 62 gadiem jeb
26,9%, kas ļauj secināt, ka minēto vecuma grupu pārstāvji ir sociāli aktīvākā pilsētas iedzīvotāju daļa.
Vismazāk respondentu piedalījās vecuma grupā 63 un vairāk gadi, kas sastādīja 2,6%. Detalizētāku
sadalījumu skatīt 9. attēlā.
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9. attēls. Respondentu sadalījums pēc vecuma

Aptaujas anketā respondentiem tika lūgts norādīt Jūrmalas pilsētas daļu, kurā viņi dzīvo. Visaktīvākie
respondenti ir Kauguros – 27%, 10% norādīja Mellužus, 9% Buldurus un 8% Majorus un Valterus. Detalizētāku atbilžu sadalījumu skatīt 10. attēlā.
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10. attēls. Respondentu pārstāvētās Jūrmalas daļas
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Aptaujas anketā Jūrmalas iedzīvotāji tika aicināti atbildēt uz 6 atvērtā tipa jautājumiem, kur bija nepieciešams pabeigt iesākto teikumu rakstot ierosinājumus, kādu pilsētu iedzīvotāji vēlas redzēt 2029.gadā.
Respondenti varēja izvēlēties neatbildēt uz visiem jautājumiem, tādēļ atbilžu skaits pie katra jautājuma
atšķiras. Jautājumi tika uzdoti par sekojošām tēmu grupām:
•
Atvērta un gudra pārvaldība;
•
Izglītības kvalitāte un vadība;
•
Kūrortpilsētas konkurētspēja Ziemeļeiropā;
•
Kultūra un sports sabiedrības attīstībai;
•
Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai;
•
Pilsētas vide un kvalitatīva dzīvesvieta.

ATVĒRTA UN GUDRA PĀRVALDĪBA
Respondenti tika aicināti sniegt savus priekšlikumus un idejas, kādu pārvaldību viņi vēlas redzēt. Kopumā
atbildes sniedza 66 respondenti, lielākais vairums jeb 36% no aptaujātajiem vēlas redzēt izmaiņas pašvaldības klientu apkalpošanas attieksmē pret iedzīvotājiem un klientiem, 18% vēlētos lielāku iedzīvotāju
līdzdalību pašvaldības darbā. Atbilžu sadalījumu skatīt 11. attēlā un zemāk skatīt detalizētāku atbilžu
izklāstu.
Pakalpojumi e-vidē

12%

Pasākumi iedzīvotājiem

6%

Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības darbā

18%

Pašv aldības tēls

6%

Uzņēmējdarbības vei cināšana

5%

Mazināts birokrāti jas slogs

8%

Skaidra un atklāta pašvaldības darbība

11%

Informēti iedzīvotāji

8%

Klientu apkalpošana/konsultācija

11%

Pašv aldības attieksme pret iedzīvotāju, klientiem

36%

Citi

17%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

%
11. attēls. Jomas, kas jāpilnveido, lai īstenotu atvērtu un gudru pārvaldību

E-vide – turpmākajos gados iedzīvotāji vēlas redzēt pašvaldību ar labi izstrādātu e-vidi, kas ir saprotama un ērta lietotājam. Tajā ir iespējams saņemt kvalitatīvu informāciju un pašvaldības pakalpojumus,
ir ieviesta iespēja elektroniski iesniegt dažādus dokumentus (piemēram, iesniegumi pabalstiem), pasūtīt
Jūrmalnieka karti. Izmantojot Jūrmalnieka karti vai ID karti, kura ir piesaistīta jūrmalnieka kartei/kontam,
ir pieejami visi ar pašvaldību saistītie pakalpojumi, kā arī iedzīvotājam ir pieejami visi ar viņu saistītie
dokumenti vienuviet.

Pasākumi iedzīvotājiem – pašvaldība rīko dažādus pasākumus un svētkus, kas tieši vērsti uz Jūrmalas iedzīvotājiem un ģimenēm, veicinot piederības sajūtu pilsētai. Pašvaldība veicina veselīgu dzīvesveidu, mūžizglītību, daudzveidīgu kultūras vidi.
Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības darbā – pašvaldība regulāri apzina iedzīvotāju vajadzības.
Lēmumu pieņemšanā tiek ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis un ieteikumi. Pašvaldība pilnveido atbalsta mehānismus iedzīvotāju līdzdalībai, kā piemēram, lēmumi atsevišķos jautājumos tiek pieņemti uz iedzīvotāju
balsu vairākumu.
Pašvaldības tēls – aptaujātie iedzīvotāji norādīja, ka viņiem ir nozīmīgi, lai pašvaldība rūpētos un
veidotu tādas pilsētas tēlu, kas īsteno labas pārvaldības un viedas pilsētas principus.
Uzņēmējdarbības veicināšana – pašvaldība īpašu uzmanību velta uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanai, lai ikviens iedzīvotājs varētu atrast darbu atbilstoši savām spējām un interesēm un saņemtu konkurētspējīgu atalgojumu.
Mazināts birokrātiskais slogs – pašvaldība atvieglo un optimizē dažādu procesu norisi, mazinot
birokrātisko slogu, īpaši uzņēmējdarbības un būvniecības jomā.
Skaidra un atklāta pašvaldības darbība – pašvaldības ikdienas darbs un pieņemtie lēmumi ir
skaidri un saprotami, iedzīvotājiem ir iespēja sekot līdzi finansējuma sadalei un lēmumu pieņemšanas
procesam. Caurspīdīga pašvaldība.
Informēti iedzīvotāji – pašvaldība aktīvi komunicē, informējot iedzīvotājus par dažādām pilsētas aktualitātēm un procesiem, kā arī skaidrojot dažādus procesus (sākot no būvniecības un uzņēmējdarbības
uzsākšanas līdz atkritumu šķirošanai) izmantojot dažādas metodes: infografikas, sociālos medijus, mājaslapu, avīzes, bukletus. Sniegtā informācija ir pieejama arī krievu valodā.
Klientu apkalpošana – pašvaldība nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un klientu apkalpošanu, ko iespējams saņemt ne tikai elektroniski, bet arī klātienē, kā arī elastīgā darba laikā, arī pēc
pulksten 18:00. Tiek nodrošināta iespēja saņemt pašvaldības darbinieku konsultācijas.
Pašvaldības attieksme pret klientiem/iedzīvotājiem – aptaujātie respondenti norādīja, ka vēlas
redzēt pašvaldības darbību, kas primāri ir vērsta uz pilsētā dzīvojošo iedzīvotāju labklājību un tikai tad
uz tūristu un pilsētas viesu interesēm. Pašvaldība vienlīdz rūpīgi gādā par visu Jūrmalas pilsētas daļu attīstību un izaugsmi, kā arī pašvaldībā strādājošie darbinieki ir profesionāli, laipni un pretimnākoši, atbildes
uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem sniedz ātri un pēc būtības, aptaujātie īpaši izceļ nepieciešamību uzlabot būvvaldes darbu.
Citi – daļai iedzīvotāju nebija viedokļa šajā jautājumā, vai gluži pretēji, viss apmierināja.

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE UN VADĪBA
Respondenti tika aicināti sniegt savus priekšlikumus un idejas, kādas izmaiņas un uzlabojumus viņi vēlētos redzēt izglītības jomā. Kopumā atbildes sniedza 68 respondenti, vairākums aptaujāto jeb 47% vēlas
redzēt uzlabojumus izglītības kvalitātē, 26% norādīja, ka nepieciešams vairāk iespēju turpināt izglītību
arī pieaugušajiem, detalizētāku atbilžu sadalījumu skatīt 12. attēlā.
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12. attēls. Jomas, kas jāpilnveido, lai pilnveidotu izglītības kvalitāti un vadību

Pirmskolas izglītības iestādes – pašvaldība nodrošina pieprasījumam atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu un to izvietojumu pilsētā, vienlaicīgi piedāvājot arī dažādas izglītības programmas.
Izglītības kvalitāte – pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu prestiža
celšanas un izglītības kvalitātes paaugstināšanas, piesaistot augsti kvalificētus pedagogus un ikvienam
izglītības jomā strādājošajam darbiniekam nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu. Skolās veicināt identitātes un tradīciju veidošanu, vairākās izglītības iestādēs nodrošināt iespēju padziļināti apgūt mācību
priekšmetus un specializēties kādā jomā, veidot tādas izglītības iespējas, kas ir konkurētspējīgas ar Rīgu.
Mācības pieaugušajiem – pašvaldība nodrošina izglītības iespējas pieaugušajiem. Pilsētā ir pieejami
dažādi kursi, semināri, meistarklases, radošās darbnīcas, kuras tiek rīkotas sadarbojoties gan ar VIAA
un NVA, gan ar vietējām izglītības iestādēm, piemēram, Bulduru dārzkopības tehnikumu, kas varētu
rīkot dārzniecības kursus interesentiem. Piedāvātais mācību klāsts piedāvā apgūt gan radošas un mākslinieciskas prasmes, gan arī koncentrējas uz IT jomas apguvi, lai uzlabotu zināšanas. Informācija par
iespējām iesaistīties kādā no mācību aktivitātēm tiek regulāri izplatīta un nodota iedzīvotājiem izmantojot
dažādus saziņas kanālus.
Sporta izglītība – pašvaldības sniedz atbalstu dažādu sporta veidu attīstībai, pilsētā tiek nodrošināta
kvalitatīva sporta infrastruktūra, sakārtoti un modernizēti sporta laukumi un stadioni. Tiek rīkoti dažādi
treniņi un grupu nodarbības, kas pieejamas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Interešu izglītība un brīvais laiks – pilsētā tiek attīstīta un nodrošināta interešu izglītība, nodrošinātas drošas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pilsētā tiek izveidota Jauniešu māja, kur bērniem ir iespēja
pulcēties, atpūsties un kopīgi pavadīt brīvo laiku pieaugušo uzraudzībā.

Izglītība dažādās valodās – pašvaldība nodrošina iespēju izglītību iegūt dažādās valodās.
Izglītības iestāžu telpas – izglītības iestāžu tehniskais stāvoklis līdz ar tām pieguļošo sporta infrastruktūru, tiek uzturēts augstā kvalitātē, kas atbilst mūsdienu prasībām un standartiem. Skolu remontdarbi tiek
plānoti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu un ietekmētu skolēnu mācību procesu.
Citi – Izglītību pielāgot nākotnes pieprasījumam, par izglītības iestāžu piedāvātajām iespējām informēt
iedzīvotājus.

KŪRORTPILSĒTAS KONKURĒTSPĒJA ZIEMEĻEIROPĀ
Respondenti tika aicināti sniegt savus priekšlikumus un idejas, kādiem aspektiem pašvaldībai būtu jāpievērš uzmanība, lai Jūrmala kļūtu par Ziemeļeiropā atpazīstamu kūrortpilsētu. Kopumā atbildes sniedza
70 respondenti, vairums iedzīvotāju jeb 49% norādīja, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš uzņēmējdarbībai,
savukārt 31% norādīja, ka lielāku uzmanību būtu jāvērš uz Jūrmalas tēla attīstību. Sīkāku atbilžu sadalījumu skatīt 13. attēlā.
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13. attēls. Jomas, kas jāpilnveido, lai pilsēta kļūtu par konkurētspējīgu kūrortpilsētu

Izklaide un iepirkšanās – daļa respondentu norādīja, ka pilsētā būtu nepieciešams izveidot iepirkšanās un izklaides centrus, kas spēj konkurēt ar Rīgas piedāvājumu un pieejami visa gada garumā, savukārt
daļa aptaujāto norādīja, ka vēlētos pilsētā redzēt mazas un omulīgas kafejnīcas un veikaliņus. Iedzīvotāji
norāda, ka vēlētos nākotnē redzēt uzlabojumus Jomas ielas vizuālajā tēlā. Iespēju pilsētā nopirkt skaistus
suvenīrus un pie jūras ir izveidotas omulīgas vietas, kur baudīt saulrietu.
Darba vietas – iedzīvotāji vēlas redzēt Jūrmalu kā pilsētu, kurā ir pieejamas darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu, lai vietējiem iedzīvotājiem nebūtu nepieciešams braukt strādāt uz kaimiņu pašvaldībām. Slokā tiek attīstīts industriālais parks.
Uzņēmējdarbība – lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka, lai Jūrmala būtu konkurētspējīgs kūrorts Ziemeļeiropā, pašvaldībai ir īpaši jādomā par uzņēmējdarbības attīstību. Respondenti uzskata, ka pašvaldībai vajadzētu sniegt atbalstu uzņēmējiem vienkāršojot birokrātiskos procesus, izplatot un sniedzot
dažādu aktuālo informāciju, kā arī sniedzot Jūrmalas uzņēmējiem prioritātes pašvaldības konkursos un
iepirkumos. Respondenti redz iespējas pilsētā attīstīt zaļās uzņēmējdarbības jomas un uzstādīt mērķi Jūrmalai kļūt par pionieri dažādu zaļo tehnoloģiju izmantošanas ziņā. Jūrmalā īpaši atbalstāmām būtu jābūt

ārstniecības un rehabilitācijas, izklaides, viesmīlības, ēdināšanas un izmitināšanas nozarēm, kā arī jāveicina medicīnas tūrisms. Jūrmalā pilnā apjomā tiek izmantoti vietējie unikālie dziednieciskie resursi – minerālūdeņi un dūņas, kuri apvienojumā ar jūras tuvumu veido patiesi unikālu vietu visas Eiropas mērogā.
Darbojas vairākas modernas ārstniecības iestādes un īpaši izveidota zinātniskā laboratorija. Mērķtiecīgi
jāveicina kultūras, sporta u.c. pasākumu īstenošanu tieši ne “sezonas” laikā un dažādu objektu (mākslas,
interjera, dabas) izvietošanu dažādās pilsētas vietās, piesaistot ārvalstu tūristus, tādejādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību. Pilsētas domei būtu jāpiesaista dažādus pasaulē atpazīstamus pasākumu organizatorus, kuri organizē Jūrmalā publiskus pasākumus, koncertus, sporta pasākumus. Ziemas sezonā
Jūrmalai jābūt ir tikpat aktīvai kā rudens un pavasara sezonā. Paralēli tūrisma nozarei, būtu jāattīsta arī
IT klasterus un citus augstas pievienotās vērtības uzņēmumus. Pašvaldība piedāvā īrēt telpas uzņēmējdarbībai, pamestās un tukšās ēkas tiek veidotas par koprades telpām, kur interesenti var īrēt telpas par
mazu samaksu, lai attīstītu savas uzņēmējdarbības idejas un uzsāktu biznesu, kā piemēram, Skola Cēsīs.
Respondenti saredz arī Slokas papīrfabrikas teritorijas attīstības potenciālu un tās veidošanu par Slokas
Industriālo parku. Pašvaldība rūpējas, ka vienas pilsētas daļas attīstība nerada blaknes citas pilsētas daļas attīstībai. Pašvaldība īpaši izceļ un atbalsta labās prakses piemērus dažādās nozarēs.
Jūrmalas tēls – respondenti norādīja, ka nozīmīgi ir saglabāt pilsētas tēlu, lai to panāktu tiek maksimāli
saglabātas zaļās zonas, koki un vēsturiskā apbūve, kas to padara īpašu un saistošu tūristiem un pilsētas
viesiem. Izvairīties no apbūves uz zaļo teritoriju rēķina, piemēram mežos un kāpu zonās, tā vietā primāri
attīstīt un revitalizēt degradētās teritorijas. Jūrmalas pludmali sargāt kā īpašu vērtību, to aprīkot ar piemērotu infrastruktūru – tualetēm, ģērbtuvēm un atkritumu tvertnēm, rūpēties par pludmales tīrību un nepieļaut
tās kvalitātes pasliktināšanos izvietoto kafejnīcu dēļ. Īpaši domāt par pilsētas un tās centra un Jomas ielas
tēlu, to veidot latvisku, vēsturiskajam paraugam atbilstošu, veicināt publiskās telpas labiekārtošanu, iekārtojot skvērus un piknika vietas un parkus, aprīkojot ar soliņiem un apgaismojot ielas. Jūrmalas pilsēta
tiek veidota par vietu, kur skaistās dabas baudīšana ir organiski un gaumīgi savijusies ar komfortu ērtumu
un pieejamību gan pilsētas viesiem, gan iedzīvotājiem ar dažādu ienākumu līmeni. Pašvaldība nodrošina
ceļa zīmju tulkojumus, lai vidi padarītu draudzīgāku tūristiem. Priekšlikums pilsētai izveidot vienotu simbolu, piemēram bruņurupuci, kuru varētu izmantot kā vienojošu simbolu gan pašvaldība, gan uzņēmēji
un arī iedzīvotāji.
Citi – daļai iedzīvotāju nebija viedokļa šajā jautājumā.

KULTŪRA UN SPORTS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAI
Respondenti tika aicināti sniegt savus priekšlikumus un idejas, kas būtu nepieciešams, lai uzlabotu kultūras un sporta piedāvājumu pilsētā. Kopumā atbildes sniedza 65 respondenti, lielākā daļa aptaujāto
jeb 48% izcēla sportu un aktīvo atpūtu, savukārt 42% koncertus un kultūras pasākumus. Sīkāku atbilžu
sadalījumu skatīt 14. attēlā.
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14. attēls. Jomas, kas jāpilnveido, lai uzlabotu kultūras un sporta piedāvājumu

Sports un aktīvā atpūta – Pilsētā tiek atbalstīts daudzveidīgs sports un veselīgs dzīvesveids gan izglītības ietvaros, gan plaši pieejams sabiedrībai dažādās formās ne tikai siltajos gada mēnešos, bet arī nesezonā. Visās pilsētas daļās, arī pludmalēs, tiek nodrošināta pieejama sporta infrastruktūra, kas tiek uzturēta labā tehniskā stāvoklī un tiek arī papildināta. Iedzīvotāji vēlētos vairāk redzēt brīvdabas vingrošanas
laukumus, āra trenažierus, vingrošanas stieņus, sporta kompleksus ar trenažieriem, kas būtu piemēroti
dažādām vecuma grupām. Respondenti vēlētos, lai Jūrmalā tiek rīkotas sporta sacensības, bērnu un pieaugušo nometnes, būtu pieejami peldbaseini un sporta arēnas, tiktu organizēti treniņi, un būtu iespēja
apgūt arī dažādas sportiskas aktivitātes, piemēram, nūjošanu vai skrituļslidošanu arī pieaugušajiem, piemēram, Dzintaru mežaparkā. Apmeklējot sporta nodarbības un dažādus pasākumus jūrmalniekiem tiek
nodrošināta atlaide, kā arī ir iespēja piedalīties bezmaksas nodarbībās. Jūrmalā tiek attīstīta veloceliņu
sistēma, tiek organizēti velo braucieni un izstrādāti maršruti pa Jūrmalu un tuvāko apkaimi. Tiek ierīkotas
dabas takas, kas paredzētas visa vecuma cilvēkiem, kā arī tiek organizēti pārgājieni, nūjošanas nodarbības. Tiek izstrādāti dažādi ekskursiju maršruti, nodrošinot gidus arī svešvalodās.
Māksla – Tiek atbalstīti vietējie mākslinieki, veidota amatu māja, rīkoti izglītojoši semināri un mākslas
nodarbības. Jūrmala ir piemērota, lai šeit tiktu izstādītas gan pasaules līmeņa mākslas izstādes, gan vietējo mākslinieku darbi. Tiek izveidotas vairākas izstāžu zāles (piemēram, Jaundubultu stacijā). Ikvienam
Jūrmalas iedzīvotājam arī tiek nodrošināta iespēja piedalīties izstāžu veidošanā, piemēram, iesūtot uzņemtās Jūrmalas bildes.
Teātris un kino – Atjaunots teātra nams, kas pieejams arī viesizrādēm. Izrāžu repertuārs ir pārdomāts
un paredzēts arī bērniem. Tiek rīkots brīvdabas teātris un kino.
Koncerti, kultūras pasākumi – Pilsētā ir plašs un dažāds kultūras pasākumu piedāvājums, aptverot
dažādus žanrus un stilus, sekojot līdzi aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kas tiek radīts dažādām mērķa
grupām un vecumposmiem un balstīts ne tikai uz tūristu, bet arī iedzīvotāju interesēm. Pilsētā tiek izveidota brīvdabas estrāde, tiek rīkoti starptautiski festivāli un koncerti, tiek veidota daudzveidīga naktsdzīve,
pasākumi un aktivitātes tiek veidotas arī netradicionālās vietās, ir interaktīvas un apmeklētājus iesaistošas.
Pašvaldība atbalsta vietējās kopienas un māksliniekus, tādēļ īpaša loma tiek atvēlēta Jūrmalas pašdarbības kolektīviem, kas arī piedalās rīkotajos koncertos un pasākumos, tādējādi nodrošinot gan kultūras

norišu daudzveidību, gan Jūrmalas specifikai atbilstošu ģeogrāfisko izvietojumu, izceļot katras Jūrmalas
apkaimes īpašo auru, raksturu un šarmu. Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem piešķir atlaides kultūras pasākumu apmeklējumam. Tiek veidotas un attīstītas kultūrizglītības programmas, pieejamas aktiermākslas un
foto nodarbības pieaugušajiem.
Pasākumi bērniem, visām vecuma grupām – Jūrmalā rīkotie pasākumi ir paredzēti arī bērniem un
jauniešiem.
Restorāni – Lai dažādotu un pilnveidotu Jūrmalā pieejamās aktivitātes, tiek rīkotas arī restorānu nedēļas.
Tirdzniecība – Tiek rīkoti amatnieku un lauksaimnieku tirdziņi, esošo tirgu tehniskais un vizuālais stāvoklis tiek uzlabots (Bulduri, Kauguri).
Citi – daļai iedzīvotāju nebija viedokļa šajā jautājumā.

KVALITATĪVA DZĪVE ILGTSPĒJĪGAI SABIEDRĪBAI
Respondenti tika aicināti sniegt savus priekšlikumus un idejas, kas būtu nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvas dzīves iespējas ilgtspējīgai sabiedrībai. Uz šo jautājumu atbildes sniedza 60 respondenti, lielākā
daļa jeb 43 % norādīja, ka pilsētā ir jāuzlabo drošība, sīkāku sadalījumu skatīt 15. attēlā.
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15. attēls. Jomas, kas jāpilnveido, lai veidotu kvalitatīvu dzīvi ilgtspējīgai sabiedrībai

Drošība – izteikti lielākā daļa iedzīvotāju uzsver, ka pilsētā būtu jāvairo drošība, palielinot policijas
klātbūtni visos mikrorajonos visa gada garumā, aptauju atbildēs īpaši uzsverot Kaugurus. Iedzīvotāji rosina veidot plašu videonovērošanas tīklu, kas ļautu fiksēt dažādus pārkāpumus, kā arī uzlabot apgaismojumu pilsētā, īpaši mikrorajonos, pie dzelzceļa stacijām, šķērsielās un izejās uz pludmali.
Veselības aprūpe – iedzīvotāji vēlas, lai pilsētā būtu iespējams saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi un
veselības aprūpes iestāžu piedāvāto pakalpojumu klāsts būtu plašs un daudzveidīgs, lai Jūrmalas slimnīca sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Pēc respondentu domām, esošajām veselības iestādēm
jāsadarbojas ar privātajiem rehabilitācijas centriem, nodrošinot iespēju saņemt kompleksus pakalpojumus. Pašvaldībai jāveicina ne tikai iedzīvotāju fiziskā, bet arī emocionālā veselība.

Sociālais atbalsts – respondenti norāda, ka pilsētā jānodrošina kvalitatīvs sociālais atbalsts un jāveicina jauniešu darba iespējas. Pašvaldībai jārūpējas par sociālo centru labiekārtošanu, kā arī jāņem vērā
dažādu sociālo grupu un slāņu vajadzības, jāizstrādā konkrēti plāni un mehānismi sociālās iekļaušanas
veicināšanai. Aptaujas anketās iedzīvotāji norāda, ka vēlētos, lai tiktu īstenotas efektīvas sociālās korekcijas un rehabilitācijas programmas, īpaši nepilngadīgajiem un jauniem pieaugušajiem, sociālā riska
grupu pārstāvjiem, kā arī dažādi konsultatīva atbalsta mehānismi - iedzīvotājiem, kas saskaras ar dažāda veida grūtībām sniegts ne tikai materiāls, finansiāls atbalsts, bet veidotas atbalsta grupas, pieejami
speciālisti, lai pilnveidotu dzīves prasmes un kvalitāti. Respondenti ir izteikuši arī priekšlikumus veidot
sociālo, veco ļaužu ciematu.
Citi – daļa respondentu minēja, ka ir vēlams veidot sakoptu un pieejamu vidi, jānodrošina iekļaujoša
izglītība, savukārt daļai respondentu nebija viedokļa šajā jautājumā.

PILSĒTAS VIDE UN KVALITATĪVA DZĪVESVIETA
Respondenti tika aicināti sniegt savus priekšlikumus un idejas par jomām, kuras nepieciešams pilnveidot,
lai uzlabotu dzīves vidi pilsētā. Uz šo jautājumu atbildes sniedza 70 respondenti, lielākā daļa iedzīvotāju
jeb 31% uzskata, ka jāuzlabo ceļu ietvju un apgaismojuma kvalitāte, 21% norāda uz pilsētvidi kopumā,
sīkāku atbilžu sadalījumu skatīt 16. attēlā.
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16. attēls. Jomas, kas jāpilnveido, lai uzlabotu pilsētvidi

Velo infrastruktūra – respondenti nākotnē vēlētos, lai visā pilsētas garumā ir kvalitatīva velo infrastruktūra, nodrošinot ērtus savienojumus starp visām pilsētas daļām, arī pludmali. Velo infrastruktūra sasaistīta
ar sabiedrisko transportu, autobusi un mikroautobusi aprīkoti ar velo turētājiem. Pilsētvidē ir pieejamas
drošas velo novietnes un statīvi.

Rotaļu laukumi – aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka vēlētos redzēt uzlabojumus bērnu rotaļu laukumos,
pašvaldībai tie būtu jāveido labi aprīkoti, ar apgaismojumu un daudzveidīgām aktivitātēm. Respondenti
norādīja, ka vēlētos redzēt vairāku rotaļu laukumus pludmalēs un Priedainē.
Ceļi un ielas – respondenti vēlētos, lai pilsētā tiktu uzlabotas ne tikai maģistrālās ielas, bet arī mazās
ielas privātmāju rajonos, kā arī veicot remontdarbus tiktu pievērsta uzmanība kanalizāciju vāku stāvokļiem uz brauktuvēm un rasti risinājumi to uzlabošanai. Aptaujātie iedzīvotāji rosina ierīkot bezmaksas
auto stāvvietas, kas netraucē satiksmes plūsmai un domāt par iespējām uzlabot drošību ielās, kas ir īpaši
noslogotas vasaras sezonā, piemēram, Kāpu ielā. Uzlabojot ielu stāvokli, pašvaldībai, pēc iedzīvotāju
domām, jādomā arī par to, lai pilsēta ir ērta un pieejama gājējiem, tiktu uzlabotas un sakārtotas ietves,
lai tās būtu pieejamas un drošas gan jaunajām ģimenēm ar bērnu ratiņiem, gan cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, ielām jābūt labi apgaismotām. Iedzīvotāji rosina izbūvēt jaunas ietves – Ventspils šosejas
posmā no Meldru ielas līdz DUS CircleK, kā arī veidot pastaigu maršrutus visās Jūrmalas pilsētas daļās,
ar iekārtotām atpūtas vietām.
Apbūve – aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka pilsētai, attīstot apbūvi jāievēro kompaktas pilsētas apbūves
princips, izmantojot jau esošo ēku potenciālu, primāri apbūvējot degradētas teritorijas, kā arī apbūves teritorijas netiek paplašinātas uz zaļo platību rēķina. Pašvaldībai būtu jāizstrādā atbalsta mehānismi
koka arhitektūras atjaunošanai, lai saglabātu pilsētas vēsturisko tēlu (Kuldīgas piemērs). Būvvaldei jāveic
uzraudzība, lai nodrošinātu, ka ēku siltināšanas un atjaunošanas laikā netiek sabojāti kultūras un vēstures pieminekļi, jāizvairās no fasāžu vienkāršošanas, sekmējot Jūrmalas vēsturiskā veidola saglabāšanu.
Vēsturisko ēku atjaunošanai veidot atbalsta programmas, kas paredz līdzfinansējumus, nodokļu atlaides
u.tml. Iedzīvotāji rosina teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos TIAN ieviest regulējumu, kas
liedz būvēt mājas, kas neiekļaujas apkārtējā apbūvē (izvairīties no plakaniem jumtiem, daudzstāvu apbūves), veicināt ēku būvniecību, kas atbilst eko energoefektivitātes standartiem. Pārskatīt esošos noteikumus un atvieglot birokrātisko procesu, lai vienkāršotu ēku uzlabošanas darbus (krāsu toņu maiņa mājām
un sētām) varētu risināt ātri un vienkārši. Pilsētā esošajiem daudzdzīvokļu namiem veikt uzlabojumus, kas
nodrošinātu to pieejamību ( lifti, pacēlāji).
Dzīvojamo namu pagalmi – respondenti norādīja, ka vēlētos, lai vairāk tiktu labiekārtoti dzīvojamo
namu pagalmi.
Pludmale – iedzīvotāji aptaujās norādīja, ka vēlētos, lai pludmales ir aprīkotas ar mūsdienīgām un
kvalitatīvām tualetēm, dušām un ģērbtuvēm, kā arī izteica ierosinājumu saglabāt vēsturiski izveidotās
publiskās peldvietas Priedainē, Bumburattekā un Lielupē Vāveru ielas galā.
Sabiedriskais transports – respondenti norādīja, ka pašvaldībai jāuzlabo pasažieru pārvadājumu
kvalitāte un drošība. Pilsētas sabiedriskais transports ir ērts, ietilpīgs, moderns un pieejams arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem. Sabiedriskā transporta pieturas ir ne tikai glītas, bet arī funkcionālas – pasargā
no lietus un vēja, sniedz iespēju apsēsties. Sabiedriskā transporta maršruti ērti savieno visas Jūrmalas
pilsētas daļas, kursēšanas laiku plānošanā tiek ņemti vērā arī “enkurobjekti” un to darba laiki, piemēram, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu nodarbību laiki (tostarp, vēlu vakaros), tādējādi
veicinot šo izglītības iespēju pilnvērtīgu izmantošanu. Pašvaldībai jānodrošina arī sabiedriskā transporta
savienojumi ar Rīgu. Sabiedriskā transporta šoferu braukšanas kultūrai jābūt tādai, lai tā neapdraudētu
pasažierus un neradītu diskomfortu.
Sporta infrastruktūra – aptaujātie iedzīvotāji vēlas redzēt pilsētvidi, kur ir pieejama sporta infrastruktūra visām vecuma grupām gan iekštelpās, gan brīvā dabā. (Peldbaseins Pumpuru - Dubultu reģionā,
sporta un vingrošanas laukumi Kauguros un Priedainē). Izvērtēt iespēju veidot pastaigu maršrutus.

Ēku renovācija, siltināšana – respondenti norāda, ka pašvaldībai būtu jāizstrādā atbalsta instrumenti energoefektivitātes veicināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, sniedzot atbalstu
namu renovācijām un siltināšanai, nodrošinot konsultācijas un informāciju, kā arī veicinot saules bateriju
uzstādīšanu gan daudzdzīvokļu namiem, gan privātmājām. Piešķirt nodokļu atvieglojumus būvēm, kas
ievēro energoefektivitātes standartus.
Inženiertehniskie tīkli – iedzīvotāji aptaujā norāda, ka visās pilsētas daļās ir nodrošināta iespēja
pieslēgties pie centralizētajiem inženiertehniskajiem tīkliem (ūdens, gāze, kanalizācija, siltums) un pašvaldība veicina šos procesus izstrādājot dažādus atbalsta instrumentus, piemēram, piešķirot līdzfinansējumu. Aptaujātie arī norāda, ka pilsētai jāstrādā pie meliorācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas
uzlabošanas, kas novērstu pilsētas daļu applūšanu, piemēram, Mellužos. Izstrādājot dažādus tehniskos
risinājumus, izmantot “zaļās infrastruktūras” un “dabisko ūdens aizturēšanas pasākumu” (natural water
retention measures) potenciālu, t.sk. ieviešot pret plūdu aizsardzības pasākumus. Iedzīvotājiem ir iespēja
saņemt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus par sapratīgu cenu, izvēlēties starp dažādiem pakalpojumu
sniedzējiem. Enerģijas iegūšanai tiek izmantotas ilgtspējīgas metodes.
Atkritumi – pašvaldībai jānodrošina, lai pilsētā būtu iespēja šķirot atkritumus, kā arī sniegtie atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumi nebūtu dārgi. Pēc respondentu domām, pašvaldībai būtu jāievieš arī
lokāla atkritumu šķirošana un pārstrāde.
Pilsētvide kopumā – aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka pilsētvide jāveido patīkama un ērta ne tikai
tūristiem, bet arī iedzīvotājiem, pašvaldības darbiniekiem ir jābūt profesionāliem un pretimnākošiem un
īstenotajai nodokļu politikai ir jābūt iedzīvotājiem draudzīgai. Iedzīvotāji izsaka vēlmes, lai pilsētā tiktu
domāts par trokšņu mazināšanu gar maģistrālajiem transporta tīkliem, lai netiek samazināts priežu īpatsvars un stādot jaunus kokus tiek izvēlētas priedes nevis lapu koki. Pilsētas attīstību pašvaldībai jāveicina
visās tās daļās, it īpaši labiekārtojot tās perifēriju (kā piemēru respondenti min Sloku, kur varētu izveidot
promenādi. Nodrošināt iedzīvotājiem iepirkšanās iespējas, modernizēt Kauguru tirgu. Rūpēties par suņiem piemērotas infrastruktūras veidošanu, izvietot informatīvas zīmes.

