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1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1.1.IEVADS 

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 17. jūlija lēmumu Nr.653 „Par detālplānojuma zemesgabalam 

Jūrmalā, Jūras ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija 

zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 ir galīgā redakcija un izdoti saistošie noteikumi Nr.66 “Par detālplānojuma 

zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu. 

Domē 2016. gada 22. janvārī ir reģistrēts zemesgabala īpašnieces  iesniegums ar lūgumu uzsākt 

detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā. 

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts, Jūrmalas 

pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 

grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 457.1. punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas 

plānošanas teritorijas”. 

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.69 (protokols Nr.2, 44.punkts) 

“Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā”.  

Detālplānojums izstrādāts kā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Jūrmalas 

pilsētas domes 2012.11.10. Saistošajiem noteikumiem Nr.42) daļas plānojums, detalizējot tajā noteiktās 

teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmatošanas aprobežojumus, un saskaņā ar Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem.  

Detālplānojuma izstrādei saņemti sekojoši institūciju nosacījumi: 

 Latvijas Republikas VARAM Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (07.04.2016. Nr.4.5-07/2684); 

 Veselības inspekcijas (2016.04.04., Nr.10-4/11289/190); 

 SIA “Jūrmalas Gaisma” (2016.06.04., Nr.5/4-119); 

 SIA “Lattelecom” (2016.31.03., Nr.37.1-10/2218/0631); 

 SIA “Jūrmalas ūdens”(2016.04.04., Nr.1-2/43 ); 

 SIA “Jūrmalas ūdens” par meliorācijas sistēmu (2016.01.04.,Nr.1-2/_); 

 AS “Sadales tīkls” (e_dokuments); 

 AS “Latvijas Gāze” (2016.08.04. Nr.27.4-2/1023); 

 Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvades Vides nodaļas (2016.11.04., Nr.4.3-17/6); 

 Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežniecības nodaļas (nosacījumi 2016.22.03. 

pieprasīti ar vēstuli  Nr.1.1-33/731, bet nav izsniegti 1);  

 Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas (2016.25.04. Nr.14-1/938); 

                                                                    
1 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 62.punkts nosaka, ja 

institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagar inājumu, tiek 

pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu);   

http://www.jurmala.lv/docs/f08/s/f08s066.htm
http://www.jurmala.lv/docs/i12/s/i12s042.htm
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 Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības (2016.25.04. Nr.VM5.7-7/317); 

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (2016.22.04., Nr.06-05/1229); 

 VAS “Latvijas Valsts ceļi” (nosacījumi 2016.22.03. pieprasīti ar vēstuli Nr.14-1/720, bet nav izsniegti); 

 Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas ” (nosacījumi 

22.03.2016. pieprasīti ar vēstuli Nr.14-1/729, bet nav izsniegti). 

Detālplānojuma izstrādē izmantota sekojoša, informācija, izpētes un atzinumi: 

 Sugu un biotopu aizsardzības joma eksperta atzinums (2016.gada 14.septembris, atzinumu 

sagatavoja sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā Oskars Suveizda); 

 Inzeniertopogrāfiskais plāns (SIA „INTRA MTD” 2016.gada 24.augusts). 

Detālplānojuma sastāvs: 

I sējums. Teritorijas attīstības un plānošanas dokuments, kas ietver sevī paskaidrojuma rakstu, grafisko 

daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.   

1. Paskaidrojuma raksts ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstu, turpmākās 

izmantošanas un attīstības priekšnosacījumus un mērķus, detālplānojuma risinājumu aprakstu un tā 

pamatojumu. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi, kuri  ietver detalizētas prasības teritorijas 

plānotai (atļautai) izmantošanai un izmantošanas aprobežojumus. 

3. Grafiskā daļa, kura sastāv no 3 karšu lapām: „Teritorijas pašreizējā izmantošana”, „Teritorijas 

plānotā (atļautā) izmantošana” un „Ielas šķērsprofils”. Grafiskā daļa tiek izstrādāta uz topogrāfiskā 

plāna pamatnes mērogā 1:500, LKS 92 sistēmā.  

II sējums. Ar plānošanas dokumenta izstrādes procesu saistīti dokumenti, ietver detālplānojuma 

izstrādes procesa dokumentāciju - paziņojumus un publikācijas presē, pasta apliecinājumus par paziņojumu 

nosūtīšanu, publiskās apspriešanas pasākumu sarakstu, ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko 

un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumam, sabiedriskās 

apspriedes protokolus, ziņojumu par institūciju atzinumiem, teritorijas situācijas raksturojuma materiāli, 

ietver visus ar detālplānojuma teritoriju saistītus situācijas raksturojuma materiālus (īpašuma tiesību 

apliecinošus dokumentus, pašvaldības lēmumus, institūciju nosacījumus, dažādus izpētes materiālus u.c. 

dokumentus). 

1.2.DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 

17.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.66 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 projekta 

grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu“ apstiprinātajā detālplānojumā 

atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

paredzot teritorijā attīstīt savrupmāju būvniecību. 

Detālplānojuma mērķis ir nodrošināt teritorijas sakārtošanu, garantējot zemes īpašnieka tiesības 

izmantot un attīstīt savu īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem, sabiedrībai nodrošinot  

iespēju iegūt informāciju, izteikt savu viedokli un piedalīties teritorijas plānošanas procesā.  

http://www.jurmala.lv/docs/i12/s/i12s042.htm
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1.3.DETĀLPLĀNOJUMA UZDEVUMS 

Detālplānojuma grozījumu uzdevums ir detalizēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumus, veicot grozījumus detālplānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas 

domes 2008.gada 17.jūlija  lēmumu Nr.653 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 galīgās 

redakcijas apstiprināšanu” un izdoti kā saistošie noteikumi Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 

Jūras ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, nosakot:  

 teritorijas izmantošanas nosacījumus;  

 apbūves parametrus;  

 plānotās apbūves zonas;  

 apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas;  

 prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;  

 nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.  

1.4. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

 
Attēls nr.1. Detālplānojuma teritorijas novietojums 

Detālplānojuma teritorija atrodas 

Jūrmalā, Majoros, kvartālā starp Jūras 

ielu, Kaiju ielu, Vanagu ielu un kāpu 

meža teritoriju. Detālplānojuma 

teritorija ietver vienu zemes vienības 

Jūras iela 7, kadastra apzīmējums 

13000091402, Jūrmala, kura ir fiziskas 

personas privātīpašums. Zemesgabala 

platība 2327kv.m. 

 

 

Detālplānojuma teritorija robežojas,: 

 ziemeļu daļā ar nekustamo īpašumu Kaiju iela 1, kadastra apzīmējums 13000091401; 

 austrumu daļa ar nekustamo īpašumu Jūras iela 9/11, kadastra apzīmējums 13000091403; 

 dienvidu daļā ar Pašvaldības ielu - Jūras ielu, kadastra apzīmējums 13000091306; 

 rietumu daļā ar Pašvaldības ielu – Kaiju iela, kadastra apzīmējums 13000091308; 
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Attēls Nr.2. Izkopējums no inventarizācijas lietas. 

 

Detālplānojuma teritorija iekļautā zemes vienība ir apbūvēta. Uz zemesgabala atrodas divstāvu 

dzīvojamā ēka, trīs palīgēkas un asfaltēts laukums.  Teritorijā vēsturiski ir atradusies vēl viena ēka -atpūtas 

iestāde. Ēka pagājušā gadsimta 60.-to gadu beigās nodegusi. Atbilstoši būvju Kadastra informācijas sistēmas 

datiem  ēku esošais apbūves blīvums sastāda 9.5%, apbūves intensitāte 14.6%.  Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). 
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Zemesgabala lielākajā daļā reljefs ir līdzens, teritorijas ziemeļu daļā ir straujš reljefa kāpums līdz +8.0m  

augstuma atzīmei. Saskaņā  ar sugu un  biotopu eksperta atzinumu šīs teritorijas daļa „pēc izvietojuma un 

struktūras atbilst Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopam Mežainas piejūras kāpas”.2  Saskaņā 

ar eksperta atzinumu biotopa kvalitāte zema.  „Kāpas centrālā daļa cietusi no antropogēnās ietekmes – 

iepriekšējos gadu desmitos izbūvēts pagrabs. Būvniecības laikā pagraba zonā kāpa norakta, pēc apbūves smilts 

uzbērta virs pagraba. Uz ziemeļiem blakus īpašumā, kur kāpa turpinās, zemsedzes aizstāta ar kultivētu 

mauriņu”3.  

Atbilstoši sugu un  biotopu eksperta atzinumam teritorijā konstatēti četri koki, kuri „uz kopējā fona, 

uzskatāmi par salīdzinoši vērtīgiem un saglabājamiem” 4. Saglabājamie koki uzrādīti Sugu un  biotopu 

aizsardzības jomas  eksperta atzinumā (sk. II sējuma sadaļā  - Pielikumi) un grafiskās daļas karsu materiālos: 

Teritorijas pašreizējā izmantošana; Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.  

 

  
Attēls Nr. 3, 4. Zemesgabalā esošā dzīvojamā ēka. 

  
Attēls Nr.5. Zemesgabala ziemeļu daļā esošs pagrabs. Attēls. Nr.6. Zemesgabalā esoša palīgēka un asfaltēts laukums. 

 

Piekļūšana detālplānojuma teritorijai tiek nodrošināta no Kaiju ielas. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 

teritorijas plānojumu, Kaiju iela ir E kategorijas iela Atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu5 5.19.4.punktam „E kategorijas ielas – ielas vai to posmi, kas galvenokārt nodrošina 

piekļūšanas un uzturēšanās funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās ir uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasības”. Ielai 

ir asfalta segums, ietve nav izbūvēta. Ielas sarkanajās līnijās ir izbūvēti pilsētas ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīkli, vidēja spiediena gāzes vads, elektroapgādes un elektroniskie sakaru tīkli.  

                                                                    
2 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums. O.Suveizda. 2016.14.09.  
3 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums. O.Suveizda. 2016.14.09.  
4 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums. O.Suveizda. 2016.14.09. 
5 Turpmāk tekstā TIAN. 
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Attēls Nr.7. Detālplānojuma teritorijai pieguļošā Kaiju iela. 

Detālplānojuma teritorijas dienvidu robeža robežojas ar Jūras ielu. Saskaņā ar Jūrmalas teritorijas 

plānojumu Jūras iela ir D2 kategorijas iela. Atbilstoši TIAN  5.19.3.punktam „D kategorijas ielas - nodrošina 

transporta un gājēju sakarus starp pilsētas teritorijām, sabiedriskajiem centriem, savienojumus ar C un E 

kategorijas ielām. D kategorijas ielām ir savienošanas, piekļūšanas un uzturēšanās nodrošināšanas funkcija. D1 

kategorijas ielām būtiskākas ir savienošanas funkcijas, bet D2 kategorijas ielām – piekļūšanas funkcijas”. D2 

kategorijas ielas kalpo piekļūšanai pie īpašumiem, kā arī nodrošina transporta savākšanu no E kategorijas 

ielām. Ielai ir asfalta segums, ielas vienā pusē izbūvētas autostāvvietas, gājējiem paredzētās  ietves ir ielas abās 

pusēs, velosipēdiem paraudzētā kustība apvienota ar gājēju ietvi. Ielas sarkanajās līnijās izbūvētas 

inženierkomunikācijas – ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, vidēja spiediena gāzes vads, 

elektroapgādes un elektroniskie sakaru tīkli, lietus kanalizācija.  

  

Attēls Nr.8. Detālplānojuma teritorijai pieguļošā Jūras iela. 
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1.5. JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS UN TĀ NOSACĪJUMI 

DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAI 

 
Attēls Nr.9. Izkopējums no Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, grafiskās daļas karte – 

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 

 

Detālplānojuma teritorija atbilstoši 

Jūrmalas pilsētas domes 2012. 

gada 11. oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojuma 

grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves 

noteikumu apstiprināšanu” 6 

atrodas Jauktas dzīvojamās 

apbūves teritorijā krasta kāpu 

aizsargjoslā (6JDzK), Rīgas jūras 

līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības 

pieminekļa teritorijā. 

 

 

Zemes vienības, kuras atrodas funkcionālajā zonā – „Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijas ir 

plānotas, lai veicinātu vietējo pakalpojumu centru veidošanos un pastāvēšanu, kas nepieciešami tuvējo 

dzīvojamās apbūves teritoriju iedzīvotājiem. Līdztekus dzīvojamām ēkām šajās zonās ir atļauta nelielu 

tirdzniecības un pakalpojumu objektu attīstība” (TIAN 195.8.punkts). 

 
Attēls Nr.10. Izkopējums no Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma, grafiskā daļa – Maksimālais apbūves blīvums 

 
Attēls Nr.11. Izkopējums no Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma, grafiskā daļa – Būvju augstuma ierobežojumi. 

                                                                    
6 Turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums 

http://www.jurmala.lv/docs/i12/s/i12s042.htm
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Saskaņā ar Teritorijas plānojumu, zemesgabalam noteiktais maksimālais apbūves blīvums 25%, 

maksimālais būves augstums 12 metri (2,5 stāvi). TIAN 169.punkts nosaka, ka atkarībā no zemesgabalu 

blīvuma un apbūves augstuma tiek noteikti maksimālie apbūves intensitātes un minimālās brīvās zaļās 

teritorijas rādītāji. Saskaņā ar minēto punktu, pie atļautā apbūves blīvuma un apbūves augstuma maksimālā 

atļautā apbūves intensitāte 65%, minimālā brīvā zaļā teritorija savrupmāju apbūvei ir 40% (darījumu 

objektiem), 50% (savrupmāju apbūvei). 

 
Attēls Nr. 12. Sarkano līniju plāns 

 

Jūrmalas pilsētas ielu sarkanās līnijas noteiktas 

izstrādājot vienotu pilsētas sarkano līniju 

detālplānojumu, kas tika apstiprināts ar Jūrmalas 

pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.3.  Sarkano līniju detālplānojums 

iekļauts apstiprināto detālplānojumu sarakstā spēkā 

esošajā teritorijas plānojumā. 

Jūras ielas sarkanās līnijas šķērso detālplānojuma 

teritorijas dienvidu daļu.  Sarkano līniju platums 20 

metri, būvlaide atbilstoši TIAN 176.2. punktam „D 

kategorijas ielās – 3 metri” .  

Kaiju ielas sarkanās līnijas šķērso detālplānojuma 

teritorijas rietumu robežu. Sarkano līniju platums 

8metri, būvlaide atbilstoši TIAN 176.1. punktam „E 

kategorijas ielās – 3 metri” . 

 Detālplānojuma teritorija atrodas valsts  nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Dubulti – Majori – 

Bulduri – Lielupe vasarnīcu rajoni” (valsts aizsardzības Nr.6083) teritorijā. Teritorijā esošā apbūve, atbilstoši 

Jūrmalas apbūves izvērtējumam ir būves bez kultūrvēsturiskās vērtības: fona apbūvi veidojoša būve (ēka) bez 

īpašas vērtības.  TIAN 140 punkts nosaka, ka būves bez kultūrvēsturiskas vērtības ir klasificētas būves, kuras no 

vēsturiskās arhitektūras aizsardzības viedokļa nav nepieciešams saglabāt. Attiecībā uz šo ēku nojaukšanu, ievēro 

šādas prasības: ja paredzēts nojaukt ēku, kas vecāka par 50 gadiem, pirms tam veic šīs ēkas arhitektoniski 

māksliniecisko inventarizāciju; par 50 gadiem jaunāku ēku nojaukšana pieļaujama bez papildus izpētes.  

 
AttēlsNr.13. . Izkopējums no Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

7.pielikums “Jūrmalas apbūves izvērtējums”. 
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Tā kā zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, tad saskaņā ar TIAN  

3.nodaļas prasībām, lai saglabātu vēsturisko teritorijas raksturu, jaunbūvējamo ēku apjomu (būvtilpumu 

nosaka atbilstoši šādām prasībām: 

 TIAN 128.1.punkts - jaunbūvējamās ēkas maksimālo apjomu (būvtilpumu) nosaka atbilstoši 
vidējam ēkas apjomam (būvtilpumam) apkārtnē (aprēķina teritorijā); 

 TIAN 128.2.punkts -  jaunbūvējamās ēkas apjoms (būvtilpums) nedrīkst pārsniegt aprēķināto 
vidējo ēkas apjomu vairāk kā par 20%. Aprēķinā neietver palīgēkas; 

 TIAN 128.3.punkts -  aprēķina teritorija aptver apbūvētās zemes vienības, kas robežojas ar 
apbūvējamo zemes vienību (pie ielas – arī zemes vienības ielas pretējā pusē), vai piecas 
apbūvējamajai zemes vienībai tuvākās apbūvētās zemes vienības; 

 TIAN 128.4.punkts - ja tuvākajās apbūvētajās zemes vienībās ir ēkas ar ievērojami atšķirīgu 

apbūves laukumu, tad aprēķina teritoriju nosaka, ietverot kvartālu, kas robežojas ar tuvākajām B, 

C vai D1 kategorijas ielām; šādā gadījumā aprēķinā neietver ēkas ar netipiskiem apjomiem. 

 

Lai izvērtētu esošo ēku  raksturīgos apjomus, apjomu analīzē tika iekļautas detālplānojuma teritorijai 

piegulošās zemes vienības un zemes vienības ielas pretējā pusē, kuru apjomi vizuāli ietekmē detālplānojuma 

teritoriju.  Esošo ēku apjomi šajā teritorijā ir no 825m³ līdz 9854 m³. Apjomu analīzē tika iekļautas 10 ēkas.  

Vidējais esošo ēku būvapjoms aprēķina teritorijā ir 267628m³. Ņemot vērā pieļaujamo 20% apjoma 

palielinājumu, detālplānojuma teritorijas jaunbūvējamās ēkas būvapjoms varētu sasniegt 3211 m³. 

 
Attēls Nr.14. Kvartāla būvtilpumu analīze. 
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Nr.p.k. apzīmējums plānā adrese kadastra numurs ēkas būvtilpums 

1 A Kaiju iela 2, Jūrmala 13000091303 1869 m3 

2 B Kaiju iela 4, Jūrmala 13000091304 1320m3 

3 C Jūras iela 5, Jūrmala 13000091305 1778m3 

4 D Jūras iela 4, Jūrmala 13000092110 1468m3 

5 E Jūras iela 6 Jūrmala 13000092106 1691m3 

6 F Jūras iela 8, Jūrmala 13000092201 825m3 

7 G Kaiju iela 1, Jūrmala 13000091401 1046 m3 

8 H Jūras iela 9/11, Jūrmala 13000091403 9854 m3 

9 I Jūras iela 13, Jūrmala 13000091404 5949m3 

10 J Jūras iela 7, Jūrmala 13000091402 962m3 

kopā 267628 m3 

Vidējais kvartāla būvtilpums 2676 m3 

20% apjoma palielinājums jaunbūvēm 535 m3 

 

1.6. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 

Apbūves nosacījumi 

Izstrādātie detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, nosaka apbūves nosacījumus 

savrupmāju apbūvei Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (6JDzK), radot 

zemesgabala īpašniekam iespēju plānot esošajai sociālajai un ekonomiskajai situācijai piemērotu mājokli.  

Detālplānojuma risinājumi zemesgabalā saglabā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.66 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras iela 2 projekta grafiskās daļas, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā noteikto 

apbūves izvietojumu zonu. Apbūves zona veidota tā, lai maksimāli tiktu saglabātas teritorijā esošās dabas un 

ainaviskās vērtības:  

 apbūve plānota ārpus Eiropas  nozīmes īpaši aizsargājamā biotopa Mežainas piejūras kāpas 

teritorijas;  

 plānojumā uzradīti vērtīgi un saglabājami koki. 

Apbūves rādītāji zemesgabalā noteikti atbilstoši TIAN prasībām – Jauktas dzīvojamās apbūves 

teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (6JDzK). Atļautais apbūves blīvums -25%, maksimālais ēkas augstums 12m, 

2,5 stāvi. Būves augstuma aprēķinā neietver arhitektoniskus akcentus – torņus, kupolus, laternas, skulpturālus 

dekorus vai citus būves arhitektoniskajam veidolam nozīmīgus kompozicionālus elementus, kas izvirzās virs 

jumta pamatapjoma un eksponējas būves siluetā. Jūrmalas TIAN 169.punkts nosaka, ka atkarībā no 

zemesgabalu blīvuma un apbūves augstuma tiek pieļauti maksimālie apbūves intensitātes un minimālās brīvās 

zaļās teritorijas rādītāji. Saskaņā ar minēto noteikumu punktu, pie atļautā apbūves blīvuma 25%, maksimālā 

atļautā apbūves intensitāte - 65%, bet minimālā brīvā teritorija ir savrupmāju apbūvei 50%. 
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Atbilstoši TIAN 181. punkta 181.1.punktam, ka minimālā platība zemes vienībā vienas ēkas vai tās 

raksturīgās daļas izvietošanai, ietverot arī platības, ko aizņem palīgēkas, savrupmājai vai dvīņu mājas pusei ir 

800m2., zemesgabalā pieļaujams izvietot divas dzīvojamās ēkas. 

Tā kā zemesgabala esošā dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 13000091402001, atbilstoši 

Jūrmalas apbūves izvērtējumam ir būves bez kultūrvēsturiskās vērtības, pieļaujams tās pārbūve7 un/vai 

nojaukšana. TIAN 140 punkts nosaka, ka būves bez kultūrvēsturiskas vērtības ir klasificētas būves, kuras no 

vēsturiskās arhitektūras aizsardzības viedokļa nav nepieciešams saglabāt. Attiecībā uz šo ēku nojaukšanu, ievēro 

šādas prasības: ja paredzēts nojaukt ēku, kas vecāka par 50 gadiem, pirms tam veic šīs ēkas arhitektoniski 

māksliniecisko inventarizāciju; par 50 gadiem jaunāku ēku nojaukšana pieļaujama bez papildus izpētes.  

Veicot teritorijas attīstību izvērtējama esošo palīgēku, kadastra apzīmējums 13000091402002; 

13000091402003; 13000091402004,  pārbūve un/ vai nojaukšana, ievērojot TIAN 140 punkta nosacījumus.  

Ēku novietnes, apbūves izvietojuma proporcijas un arhitektoniskais risinājums precizējams 

būvprojektā, saskaņā ar projektēšanas programmu, ievērojot detālplānojumā noteiktos nosacījumus. Jaunai 

apbūvei jānodrošina tradicionālās kultūrvides kvalitātes saglabāšana, apbūves arhitektoniskajiem 

risinājumiem iekļaujoties vēsturiskās apbūves kontekstā. 

Veicot saimniecisko darbību teritorijā: 

 jānorobežo koku stumbri ar aizsargvairogiem, lai  neveidotos mehāniskie bojājumi, pēc 

iespējas jāizvairās no koku un to daļu bojāšanas, kā arī sakņu sistēmas bojāšanas vainaga 

projekcijas zonā; 

 nav pieļaujama dabiskā kāpu reljefa maiņa. Vietās, kur kāpas nogāzes erodētas, veicami 

nostiprināšanas pasākumi, kā atbalstsienu ierīkošana, veģetācijas atjaunošana utml.;  

 maksimāli saglabājami teritorijā augošie koki. 

Detālplānojuma izstrādes rezultātā netiek prognozētas vides problēmas projekta teritorijā vai tās 

apkārtnē, ja tiks ievērotas detālplānojumā ietvertās prasības saistībā ar teritoriju izmantošanu un apbūvi.  

Labiekārtojums 

Izstrādājot teritorijas labiekārtojuma priekšlikumu, jāievēro 2012.gada 22.novembra Jūrmalas 

pilsētas saistošo noteikumu Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” prasības.  

Projektējot perspektīvās ēku un būvju novietnes, maksimāli jāsaglabā  teritorijā esošie koki kā 

raksturīgā ainaviskā vide. Teritorijas labiekārtojums risināms vienlaicīgi ar ēku projektēšanu un būvniecību. 

Labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas – celiņi, lapene, apstādījumi, pielietotās koku, krūmu 

un augu sugas jāprojektē atbilstoši Majoru rajona kultūrvēsturiskās vides tradīcijām. Teritorijas 

apzaļumošanai izvēlēties  Jūrmalai raksturīgās lielo koku sugas. Projektējot jaunus stādījumus jāpielieto 

Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas augu un koku sugas, kā arī ievērot konkrētā mikroklimata 

prasības (nepielietot augu un koku  sugas, kas nav raksturīgas konkrētai bioloģiskajai florai). 

Sadzīves atkritumu savākšanai objekts jānodrošina ar atkritumu savākšanas un/vai šķirošanas 

konteineriem, un uzsākot objektu būvniecību jānoslēdz līgums ar attiecīgo apsaimniekotāju par regulāru 

atkritumu izvešanu no objekta gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. 

                                                                    
7  Būves pārbūve - būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, 

mainot vai nemainot lietošanas veidu. 
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 Piekļūšana 

Detālplānojuma teritorijā nav paredzēta jaunu ielu izbūve un esošo ielu sarkano līniju korekcija. Veicot 

esošā piebraucamā ceļa labiekārtošanu, jāievēro Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi, Latvijas būvnormatīvi un LVS 190-1:2000 (Ceļa trase), LVS 190-2:1999 (Ceļa tehniskā klasifikācija, 

parametri, normālprofili), LVS 190-3:1999 (Ceļu līmeņa mezgli) - nodrošinot drošu gan autotransporta, gan 

gājēju kustību.  

Autotransporta un gājēju galvenā kustība tiek organizēta pa Jūras ielu. Piekļūšana detālplānojuma 

teritorijai tiek risināta no Kaiju ielas. Detālplānojuma grafiskajā daļā ir norādītas plānotās (esošās) 

iebrauktuvju atrašanās vietas. Iebrauktuves ir atļauts precizēt turpmākajā projektēšanas gaitā.  

 Aizsargjoslas un teritorijas izmantošanas aprobežojumi 

Aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslas likumu, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un 

aizsargjoslu noteikšanas metodikām (esošās – parādītas grafiski un plānotās – grafiski nosakāmas izstrādājot 

inženierapgādes tehniskos projektus un izpildshēmas). Plānojumā esošās aizsargjoslas ar mēroga precizitāti 

1:500. 

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas: 

 Visa detālplānojuma teritorija atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas 

resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā; 

 Visa detālplānojuma teritorija atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās 

darbības aizsargjoslas teritorijā; 

 Visa detālplānojuma teritorija atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. 

Ekspluatācijas aizsargjoslas: 

 Jūras un Kaiju ielas sarkanās līnijas, saskaņā ar Grafisko daļu – Teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana; 

 Ekspluatācijas aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem: 

o ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko  sakaru tīklu gaisvadu līniju;  

o ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju; 

 Ekspluatācijas aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem: 

o ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar  elektrisko tīklu kabeļu līniju;  

o ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu  gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 

 Siltumtīklu aizsargjoslas - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes  siltumvadu, 

siltumapgādes iekārtu un būvi; 

 Aizsargjoslas gar ūdensvadu  - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas  atrodas līdz 2 

metru dziļumam 

Aprobežojumi aizsargjoslās 

Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums. Īpašuma tiesību 

aprobežojumi, ja aizsargjoslas atrodas uz īpašumā esoša zemesgabala, ierakstāmi zemesgrāmatā likumā 
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noteiktajā kārtībā. Aizsargjoslu uzturēšana un to stāvokļa kontrole veicama Aizsargjoslu likumā noteiktajā 

kārtībā.  

1.7.INŽENIERINFRASTRUKTŪRA 

Visu veidu inženiertehniskās apgādes risinājumi teritorijā tiks precizēti turpmākajā projektēšanas 

gaitā, izstrādājot konkrētos tehniskos risinājumus. Ēku inženierapgādei atļauts izmantot esošos un plānotos 

inženierkomunikāciju koridorus. Inženiertehniskās komunikācijas izvietot ielu sarkanajās līnijās vai ārpus 

tām, saskaņojot ar attiecīgās zemes īpašniekiem un nodrošinot piekļūšanu atbildīgajiem dienestiem jebkurā 

laikā.  

Gāzes apgāde 

Detālplānojuma teritorijā atrodas esošs gāzes pievads ar spiedienu līdz 0,04 megapaskāliem un gāzes 

spiediena regulējošas iekārtas.  

Turpmākajā projektēšanas gaitā paredzēt gāzes pievada izbūvi katram patērētājam atsevišķi. Katram 

patērētājam atsevišķi paredzēt gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtas novietni uz īpašuma robežas, 

nodrošinot pieejamību no ielas sarkano līniju zonas.  Tehniskie noteikumi pieslēgumam pie gāzes vada 

pieprasāmi A/S “Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departamentā.  

Elektronisko sakaru tīkli 

Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajā teritorijā ir izbūvētas SIA „Lattelekom” komunikācijas, 

sakaru kabeļu kanalizācija Jūras ielā un Kaiju  ielā. Teritorija atrodas  sakaru kabeļu kanalizācijas ievads uz 

dzīvojamo māju Jūras ielā 7.  

Esošajām komunikācijām ir noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. 

Turpmākajā projektēšanas gaitā, nodrošināt nepārtrauktu elektronisko sakaru tīklu darbību, slēdzot servitūtu 

līgumu par SIA “Lattelecom” komunikācijas esamību, gadījumā ja tās traucē projekta izstrādi paredzēt to 

pārvietošanu, saņemot detalizētus tehniskos noteikumus un slēdzot vienošanos ar SIA “Lattelecom” par to.  

Projektējamās sakaru komunikāciju trases maksimāli paredzēt zaļajā zonā vai zem ietvēm, gājēju 

ceļiem, ārpus cietā seguma braucamās un piebraucamās daļas. 

Elektroapgādes tīkli 

Detālplānojuma teritorijā atrodas AS „Sadales tīkls” piederošas 10/0,4kV kabeļlīnijas un 0,4kV 

piekrakabeļu līnija. Esošajiem elektroapgādes tīkliem ir noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 

likumam.  

Risinājums paredz esošo slodžu saglabāšanu un iekļaušanu perspektīvo objektu attīstībā. Teritorijas 

attīstībā, kura tiks veikta ilgtermiņā, vispirms paredzēts izmantot esošās slodzes, bet nepieciešamības 

gadījumā pieprasīt papildus slodzes. Plānotās kabeļu līnijas jāizbūvē vienlaicīgi ar plānoto objektu būvniecību, 

bet konkrēts objektu elektroapgādes risinājums un nepieciešamo jaudu aprēķins jāveic elektroapgādes ārējo 

tīklu būvprojekta ietvaros, būvprojekta stadijā.  

Ja nepieciešama esošo elektrolīniju pārvietošana, elektroietaišu pārbūvei ir jāsaņem tehniskie 

noteikumi AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā. Elektroietaišu pārvietošanai vai demontāžai 

jāizstrādā tehniskais projekts, atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.  
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Elektroapgādes inženierkomunikāciju izvietojumu paredzēt starp ielu brauktuvi  un sarkano līniju, 0,6-

1m attāluma no ielu sarkanās līnijas. Elektroenerģijas   uzskaites sadalnes jāizvieto ~0,3m attāluma no ielas 

sarkanās līnijas sarkano līniju joslā. 

Zem ēku pamatiem kabeļa ieguldīšana nav atļauta. Ārējo elektrisko tīklu ierīkošanai tehniskā projekta 

stadijā iesniegt pieteikumu Lietotāja elektroapgādei jebkurā AS „Latvenergo” klientu apkalpošanas centrā. 

Pirms elektriskā tīkla izbūves ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ielu sarkano 

līniju robežām un jābūt veiktiem planēšanas darbiem. Vietas elektrolīniju pievadiem pie ēkām paredzēt ar 

tehnisko projektu tehniski un ekonomiski izdevīgākajās vietās. 

 

Ūdensapgādes un kanalizācija 

Ūdensapgāde paredzēta no esošā ūdensvada Jūras ielā un/vai Kaiju ielā. Vietas ūdensvadu pievadiem pie 

ēkām paredzēta ar tehnisko projektu tehniski un ekonomiski izdevīgākajās vietās. Ūdensapgādes tehnisko 

projektu plānotajām ēkām izstrādāt saskaņā ar LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”. 

Notekūdeņu novadīšana paredzēta uz esošajām komunikācijām Jūras ielā un/vai Kaiju ielā. Kanalizācijas 

tehniskais projekts izstrādājams saskaņā ar LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” Vietas saimnieciskās 

kanalizācijas pievadiem pie ēkām paredzēt ar tehnisko projektu tehniski un ekonomiski izdevīgākajās vietās.   

Meliorācija un vertikālais plānojums 

Detālplānojuma izstrādei SIA “Jūrmalas ūdens” papildus nosacījumi par meliorāciju netika izvirzīti. 

Zemesgabalā nav novērojams paaugstināts gruntsūdens līmenis vai nokrišņu notekūdens uzkrāšanās. Nav 

nepieciešami papildus risinājumi lietus ūdens savākšanai, jo netiek veidotas lielas ūdensnecaurlaidīgas 

platības. 

Ugunsdrošība 

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt no centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Papildus 

ugunsdzēsības hidrantus izvietot saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” prasībām, atkarībā no 

projektējamo ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, pieejamus ugunsdzēsības tehnikai. Ugunsdrošības 

atstarpes starp ēkām un būvēm noteikt ēku un būvju tehniskajos projektos saskaņā ar spēkā esošajiem 

noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". 

Siltumapgāde  

Ēkas būvkonstrukcijas un siltumapgādes risinājumi  jāizvēlas ņemot vērā ekonomiskos un vides faktorus, 

kā arī likumu „Par ēku energoefektivitāti”. Lai izvēlētos optimālāko un efektīvāko siltumapgādes veidu, 

tehniskā projekta ietveros veicama objekta siltumapgādes sistēmu variantu tehnisko, vides un ekonomisko 

salīdzinājumu, nosakot izdevīgāko siltumapgādes veidu.  

Siltumapgādes tehniskais projekts izstrādājams saskaņā ar LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku 

apkure un ventilācija” un LBN 241-03 „Iekšējās gāzes vadu sistēmas un iekārtas”. 

 


