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1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1.1. IEVADS 

Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 102, kadastra numurs 1300 016 1401, 

uzsākta pamatojoties uz zemesgabala īpašnieka iesniegumu ar lūgumu uzsākt detālplānojuma izstrādi un  

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.75 (protokols Nr.5, 38.punkts) “Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā”1. 

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Aizsargjoslu likums, Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. 

apakšpunkts, 39.3.apakšpunkts, 98.punkts, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas 

pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi 

ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2 teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 21.punkts un 2451.1.apakšpunkts. Detālplānojumu izstrādā, ja plānota triju  

un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā 

funkcionālā zona ir savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Zemes vienību dalīšana Rīgas jūras līča krasta kāpu 

aizsargjoslā pamatojama vienīgi, izstrādājot detālplānojumu. 

Detālplānojums izstrādāts kā Teritorijas plānojuma daļas plānojums, detalizējot tajā noteiktās teritorijas 

daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, un saskaņā ar Teritorijas plānojuma  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 3.  

Detālplānojuma izstrādē ir izmantotas sekojoša informācija, izpētes un atzinumi:4 

 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums (eksperts Oskars Suveizda, 2017.gada 

20.jūlijs ); 

 Koku dendroloģiskā izpēte īpašumā Kāpu iela 102,  kad. apzīmējums 13000161401, Jūrmalā 

(eksperts Oskars Suveizda, 2017.gada 21.jūlijs); 

 SIA „ĢEO Jūrmala” 2017.gada 31.janvārī izstrādātais Topogrāfiskais plāns  ar mēroga noteiktību 

1:500, LKS-92 koordinātu sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēmā.  

1.2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pausts ar Lēmumu Nr.75 apstiprinātajā darba uzdevumā 

detālplānojuma izstrādei „Ievērot vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu uzdevumus un Rīgas jūras līča 

piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas izveidošanas mērķus, izvērtēt zemesgabala Kāpu ielā 102, Jūrmalā, sadalīšanas 

                                                                    
1 Turpmāk tekstā – lēmums Nr.75. 
2 Turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums. 
3 Turpmāk tekstā – TIAN. 
4 Informāciju skatīt II. Sējuma sadaļā- CITI DOKUMENTI. 

https://www.jurmala.lv/docs/i12/s/i12s042.htm
https://www.jurmala.lv/docs/j16/s/j16s008.htm
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iespējas, paredzot trīs patstāvīgu zemes vienību izveidošanu, nodrošinot iespējas piekļūt šīm zemes vienībām no ielas 

puses, kā arī detalizējot tajās apbūves nosacījumus, apbūves rādītājus un apbūves zonu”.  

Detālplānojuma mērķis ir nodrošināt teritorijas sakārtošanu, garantējot zemes īpašnieka tiesības 

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

informāciju, izteikt savu viedokli un piedalīties teritorijas plānošanas procesā.  

1.3. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

Detālplānojuma teritorija Kāpu iela 

102 atrodas Jūrmalā, Asaros, kvartālā starp 

Kāpu ielu, Rūsiņa ielu, Baļķu ielu un Olgas 

ielu, blīvas savrupmāju apbūves kvartālā.  

Zemesgabals atrodas Asaru 

vēsturiskā zvejnieku – zemnieku apbūves 

teritorijā, līdzenā vietā, kur nav saglabājies kāpu 

re reljefs un dabiskie biotopi.  

Zemesgabala ziemeļu robeža 

robežojas ar Kāpu ielu, rietumu robeža – 

Rūsiņa ielu, bet austrumu un dienvidu 

robežas robežojas ar savrupmāju apbūvi. 

Detālplānojuma teritorija atrodas apm.7,5 

kilometru attālumā rietumu virzienā no 

Jūrmalas pilsētas centra. Dienvidaustrumu 

virzienā, nepilna kilometra attālumā, no 

detālplānojuma teritorijas atrodas Asaru 

rajona vietējais pakalpojumu centrs. 

 
1.attēls. Detālplānojuma teritorijas novietojums5. 

Zemesgabals ir apbūvēts. Uz tā atrodas trīs dzīvojamās ēkas un palīgēkas: 

 dzīvojamā ēka zemesgabala austrumu daļā pie Kāpu ielas ar kadastra apzīmējumu 

13000161401001) būvēta 20.gs sākumā. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts 

aizsardzības Nr.5532), tai ir 2 stāvi, apbūves laukums – 117.10m2, būvtilpums – 489m3; 

 dzīvojamā ēka zemesgabala ziemeļu daļā pie Kāpu un Rūsiņa ielām  ar kadastra apzīmējumu 

13000161401 ir jaunbūve, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2003.gada 6.jūnijā 

akceptētam būvprojektam Nr.205 ēkai ir 2 stāvi,  apbūves laukums – 140.7m2, būvtilpums – 

680m3; 

 dzīvojamā ēka atrodas zemesgabala vidus daļā, attālināta no Rūsiņa ielas apbūves līnijas,  

atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2014.gada 14.martā akceptētam būvprojektam Nr.424 

„Palīgēku Nr.004, 005, 006 rekonstrukcija par dzīvojamo māju – savrupmāju” ēkai ir 2 stāvi,  

apbūves laukums – 218.8m2, būvtilpums – 830m3. 

 

                                                                    
5 Avots:www.kadastrs.lv. 
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2.attēls. Esošā apbūve - dzīvojamā ēka, valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, zemesgabala Kāpu ielā 102 austrumu daļā pie Kāpu 
ielas (plānotā zemes vienība Nr.1).  

3.attēls. Esošā apbūve aiz valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
(plānotā zemes vienībaNr.1). 

  

4.,5.attēls. Esoša apbūve - dzīvojamā ēka zemesgabala ziemeļu daļā pie Kāpu ielas un Rūsiņa ielas (plānotā zemes vienība Nr.2). 

  

6., 7.attēls. Esoša ēka (jaunbūve) - ēka atrodas zemesgabala vidusdaļā, attālināta no Rūsiņa ielas apbūves līnijas (plānotā zemes vienība 

Nr.3). 
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Teritorijā atsevišķās grupās aug āra bērzi, atsevišķi - parastā kļava, neīstā akācija, parastais ozols, gar 

īpašuma ziemeļu un dienvidu robežām sastādītas parastās liepas.  

 

8.attēls. Zemesgabala ziemeļu rietumu stūrī esoša ainaviski vērtīga āra bērzu grupa.  

Par detālplānojumu 2017.gada 20.jūlijā ir saņemts Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta 

atzinums.  Saskaņā ar sniegto atzinumu teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamas sugas vai biotopi.  

2017.gada 21.jūlijā ir saņemts Koku dendroloģiskā izpēte. Izpētes mērķis bija koku apsekošana, veselības 

un augtspējas stāvokļa novērtēšana. Saskaņā ar sniegto atzinumu teritorijā nav konstatēti aizsargājami koki, 

kuriem, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.16.03. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumu, piemērojams aizsargājamo koku statuss. 

Piekļūšana pie esošās apbūves tiek nodrošināta no Kāpu ielas un Rūsiņa ielas. Sarkano līniju platums 

detālplānojuma teritorijas tuvumā Kāpu ielai ir 18 metri, bet Rūsiņa ielai – 15 metri.  

Kāpu ielas sarkanajās līnijās ir izbūvēts pilsētas centralizētais ūdensvads un sadzīves kanalizācija, vidēja 

spiediena gāzes vads, elektroapgādes tīkli, elektroniskie sakaru tīkli, ielu apgaismojums. Ielai ir asfalta segums, ietve 

nav izbūvēta.  

Rūsiņa ielas sarkanajās līnijās ir izbūvēts zema spiediena gāzesvads, elektrotīkli, elektroniskie sakaru tīkli 

un ielu apgaismojums. Ielai ir asfalta segums, ietve nav izbūvēta.  
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1.4 JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS UN TĀ NOSACĪJUMI 

DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAI 

 
10. attēls. Izkopējums no Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, grafiskā daļa – Funkcionālais zonējums. 

 

Zemesgabals Kāpu ielā 102, Jūrmalā, saskaņā ar Teritorijas plānojumu atrodas Savrupmāju apbūves 

teritorijā (DzS11), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. 

 Teritorijas plānojuma TIAN 242.punkts nosaka, ka “Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā 

zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un 

kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve”.  

 Zemes vienībās, kuras atrodas funkcionālajā zonā – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS11) atļautā 

izmantošana, atbilstoši TIAN 243.punktam, ir vasarnīcu apbūve (11002), atbilstoši TIAN 244.punktam, ir 

savrupmāju apbūve (11001): dzīvojamā apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca un 

dvīņu māja.  Atbilstoši TIAN 245.punktam, funkcionālajai zonai (DzS11) noteiktais teritorijas palīgizmantošanas 

veids ir labiekārtota publiskā ārtelpa (24001), atbilstoši TIAN 246.punktam, teritorijā noteiktais 

palīgizmantošanas veids ir publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

Maksimālais apbūves blīvums atbilstoši TIAN 247.punktam ir 20%, apbūves augstums 12 metri.  Pie 12 

metru augstas apbūves pieļaujamais stāvu skaits ir 2,5 stāvi. Jūrmalas pilsētas TIAN 9.pielikuma 17.punkts 

nosaka, ka maksimālā apbūves intensitāte dažāda augstuma būvēm atkarīga no atļautā maksimālā apbūves 

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

apbūves intensitāte detālplānojuma teritorijā ir 52%, minimālā brīvā zaļā teritorija savrupmāju apbūvei ir 55%.  

Teritorijas plānojums pieļauj zemesgabala dalīšanu DzS11 funkcionālajā zonā. Minimālā jaunizveidojama 

zemesgabala platība atbilstoši TIAN 247.punktam ir 1500kv.m. 
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11. attēls. Izkopējums no Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 7.Pielikuma, Jūrmalas 

apbūves izvērtējums. 
 

Detālplānojuma teritorija atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā – „Vaivaru – Asaru 

– Mellužu – Pumpuru - Jaundubultu vasarnīcu rajoni” (valsts aizsardzības numurs 6092). Teritorijā esošā 

dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 130000161401001 atbilstoši TIAN 7.pielikumam „Jūrmalas apbūves 

izvērtējums” ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Dzīvojamā ēka” (valsts aizsardzības Nr.5532).  

Apbūve zemesgabala vidusdaļā, ko veido palīgēkas apvienotas vienā blokā, ir būves bez kultūrvēsturiskas 

vērtības. Šobrīd notiek ēku rekonstrukcija atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2014.gada 14.martā 

akceptētam būvprojektam Nr.424 „Palīgēku Nr.004, 005, 006 rekonstrukcija par dzīvojamo māju – savrupmāju”. 

Apbūve zemesgabala rietumu daļā pie Kāpu ielas ir jaunbūve.  

 mākslinieciskās inventarizācijas materiālus un nojaukšanas ietekmi uz teritorijas kultūrvēsturisko vidi. 

Tā kā zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, tad saskaņā ar TIAN  

2468.punkta prasībām, lai saglabātu vēsturisko teritorijas raksturu, jaunbūvējamo un pārbūvējamo ēku apjomu 

nosaka atbilstoši šādām prasībām: 

 TIAN 2468.1.punkts - ēkas maksimālo apjomu nosaka atbilstoši vidējam ēkas apjomam apkārtnē 
(aprēķina teritorijā); 

 TIAN 2468.2.punkts -  ēkas apjoms nedrīkst pārsniegt aprēķināto vidējo ēkas apjomu vairāk kā par 
20%. Aprēķinā neietver palīgēkas; 

 TIAN 2468.3.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 2468.4.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 D4 

kategorijas ielām; šādā gadījumā aprēķinā neietver ēkas ar netipiskiem apjomiem. 
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12.attēls. Apbūves būvapjomu analīzē iekļautās zemes vienības (uzrādīties rādītāji ir informatīvi, jo iegūti no kadastra 

un citu veidu kartēm un apsekojot teritoriju dabā). 

Tabula Nr.1. Būvapjomu analīzē iekļauto zemes vienību apbūves būvtilpums. 

Nr.p.k. apzīmējums 
plānā 

adrese kadastra numurs ēkas būvtilpums 

1 A Kāpu iela 102, Jūrmala 13000161401 489m3 

680 m3 

830 m3 

2 B Kāpu iela 100, Jūrmala 13000161404 427m3 

3 C Kāpu iela 100A, Jūrmala 13000161423 4110m3    

4 D Kāpu iela 98, Jūrmala 13000161411 1762m3 

5 E Kāpu iela 96, Jūrmala 13000161412 2171 m3 

6 F Olgas iela 2, Jūrmala 13000161419 798 m3 

7 G Baļķu iela 3, Jūrmala 13000161424 1969 m3 

8 H Baļķu iela 5, Jūrmala 13000161401 1532 m3 

997 m3 

993 m3 

997 m3 

1348 m3 

1532 m3 

997 m3 

993 m3 

997 m3 

1348 m3 
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Nr.p.k. apzīmējums 
plānā 

adrese kadastra numurs ēkas būvtilpums 

9 I Rūsiņa iela 5, Jūrmala 13000161402 2317m3 

kopā 27287 m3 

Vidējais aprēķina teritorijas  būvtilpums 1364m3 

20% apjoma palielinājums 273m3 

 

Lai izvērtētu esošo ēku  raksturīgos apjomus, apjomu analīzē tika iekļautas apbūves kvartāls starp Kāpu 

ielu, Olgas ielu, Baļķu ielu un Rūsiņa ielu.  Kopā apjomu analīzē tika iekļauta 20 ēkas. Kopējais esošo ēku 

būvapjoms aprēķina teritorijā ir 27287m³. Vidējais kvartāla būvapjoms – 1364, Ņemot vērā pieļaujamo 20% 

apjoma palielinājumu, detālplānojuma teritorijā jaunbūvējamās ēkas virszemes būvapjoms varētu sasniegt 

1637m³.  

1.5. DETĀLPLANOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS 

Izstrādātā detālplānojuma redakcija paredz zemesgabala Kāpu ielā 102, Jūrmalā, sadalīšanu trīs zemes 

vienībās, nosakot apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, radot zemesgabala 

īpašniekam iespēju plānot esošajai sociālajai un ekonomiskajai situācijai piemērotu mājokli.  

Detālplānojuma ietvaros ir izstrādāts Zemes ierīcības projekts, ievērojot zemes ierīcību regulējošo 

normatīvo aktu prasības un 2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”  46.2.1. apakšpunkta un 140.punkta prasības.  

Detālplānojuma risinājums paredz esošā zemesgabala Kāpu ielā 102 sadalīšanu trijās līdzīgās zemes 

vienībās.  

Tabula Nr.2. Plānotās zemes vienības: 

Plānotā zemes vienība Platības no esošajām zemes vienībām Projektētais kadastra numurs 

Nr.1 13000161401 – 2400kv.m. 13000160184 

Nr.2 13000161401 – 2217kv.m. 13000160185 

Nr.3 13000161401 – 2217kv.m. 13000160186 

 Kopā: 6834kv.m.  

 

Plānotajās zemes vienībās tiek saglabāta savrupmāju apbūve, saglabājot un veidojot savrupmāju rajonam 

raksturīgo pilsētbūvniecisko un dzīves vidi ar brīvstāvošu apbūvi un augstu privāto apstādījumu īpatsvaru . 

Apbūves rādītāji zemesgabalos noteikti un detalizēti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11). Detālplānojumā ir noteiktas plānotās 

apbūves izvietojuma zonas. Perspektīvi katrā zemesgabalā iespējams izvietot divas dzīvojamās ēkas, kā arī 

pieļaujama ir esošo ēku pārbūve ar apjomu palielinājumu. Plānotajā zemesgabalā Nr.1 pieļaujama esošās ēkas 

apjomu palielināšana un/vai jaunas ēkas būvniecība aiz vēsturiskās apbūves.  

Jaunā apbūve veidojama kontekstā ar esošo kultūrvidi, ievērojot kvartāla vidējo būvapjomu ar 

pieļaujamo apjoma palielinājumu, jumtu ģeometriju, dominējošos apdares materiālus. Viena zemesgabala ietvaros 

ēkām jābūt sastapēji saskanīgām gan arhitektūrā, gan materiālos un apdarē.  
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 Labiekārtojumu plānot Asaru rajona kultūrvēsturiskās vides tradīcijām un ainavai atbilstošu stādījumu 

izveidei. Priekšroka dodama jaunu, Jūrmalai raksturīgo lielo koku stādījumiem un ainavai atbilstošu koku  

stādījumu izveidei. 

Piekļūšana plānotajām zemes vienībām tiek nodrošināta noesošajām iebrauktuvēm: plānotai zemes 

vienībai Nr.1 no Kāpu ielas, bet plānotajām zemes vienībām Nr.2 un Nr.3 no Rūsiņa ielas.  

Sadzīve 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.  

1.7. AIZSARGJOSLAS 

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

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

inženierapgādes tehniskos projektus un izpildshēmas). Plānojuma Grafiskās daļas kartē „Zemes ierīcības plāns”  

esošās aizsargjoslas noteiktas ar mēroga precizitāti 1:500. 

Tabula Nr.3. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi 

aizsargjosla kods Zemes vienība Nr.1 Zemes vienība Nr.2 Zemes vienība Nr.3 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu  
vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas  teritorija 

73110010100 apm. 526 m2 apm. 1263 m2  

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas 
saimnieciskās darbības joslas teritorija 

7311010300 visa teritorija visa teritorija visa teritorija 

Valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa teritorija un objekti 

7314010602 visa teritorija visa teritorija visa teritorija 

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
teritorija un objekti 

7314010104 visa teritorija   

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 
ielu vai ceļu - sarkanā līnija 

7312030100 apm. 88 m2 apm. 302 m2 apm. 106 m2 

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 

7312040200 apm. 230 m2 apm. 103m2 apm. 582 

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 
elektrisko tīklu kabeļu līniju 

7312050201  apm. 89m2  

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap 
ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru 
dziļumam 

7312010101  apm. 219 m2  

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 
kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 
metru dziļumam 

7312010201  apm. 102 m2 apm. 689 m2 

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 
pašteces kanalizācijas vadu 

7312010300   apm. 108 m2 

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 
gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 
megapaskāliem 

7312080101 apm. 100 m2 apm. 132 m2  

Piezīme – aizsargjoslu platības precizējamas izstrādājot zemes vienību apgrūtinājumu plānus.  

Aizsargjoslas gar plānotajām inženierkomunikācijām un citām būvēm, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu 

likumu nosakāmas aizsargjoslas, tās nosakāmas pēc inženierkomunikāciju un citu būvju būvniecības normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Pēc inženierkomunikāciju vai citu būvju būvniecības aizsargjoslu robežas norādāmas 

apgrūtinājumu plānos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmas zemesgrāmatās.  
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1.8.INŽENIERINFRASTRUKTŪRA 

Visu veidu inženiertehniskās apgādes risinājumi teritorijā tiks precizēti turpmākās projektēšanas gaitā, 

izstrādājot konkrētos tehniskos risinājumus, kas izriet no Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, detālplānojuma 

vai inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēmām, ievērojot Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu 

izvietojums” prasības.  Ēku inženierapgādei atļauts izmantot esošos un plānotos inženierkomunikāciju koridorus. 

 
13.attēls. Esošs Kāpu ielas šķērsprofils.. Griezums A-A. 

 

 
14.attēls. Esošs Rūsiņa ielas šķērsprofils.. Griezums B-B. 

Elektronisko sakaru tīkli 

 Teritorijā atrodas esoša elektronisko sakaru tīklu gaisvada līnija. Perspektīvi iespējama šīs līnijas 

demontāža izbūvējot elektronisko sakaru tīklu kanalizāciju ar pieslēgumiem Rūsiņa ielā vai Kāpu ielā.  
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Projektējamās sakaru komunikāciju trases paredzēt ārpus ielu un piebraucamo ceļu braucamās daļas, zaļajā zonā 

vai zem ietvēm, uzrādot apakšzemes komunikāciju trašu izvietojumu. 

  Vietas kabeļu kanalizācijas pievadiem pie plānotajām ēkām paredzēt būvprojektā tehniski un 

ekonomiski izdevīgākajās vietās. Kabeļu šķērsojumu vietās, tos aizsargāt ar cauruli. Ēkas iekšējos tīklus izbūvēt 

atbilstoši SIA “Lattelecom” tehniskajiem standartiem un pēc nepieciešamības, ievērojot valsts normatīvos aktu 

prasības. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 

 Ūdensapgāde paredzēta no esošā ūdensvada Kāpu ielā. Detālplānojuma risinājumos ir paredzēta 

perspektīvā ūdensvada novietne Rūsiņa ielā. Vietas ūdensvadu pievadiem pie ēkām paredzēt 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 Kāpu ielā. Detālplānojuma risinājumos ir 

paredzēta perspektīvā sadzīves kanalizācijas novietne Rūsiņa 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.  

Gāzes apgāde 

Detālplānojuma teritorijā atrodas esošs sadales  gāzesvads ar spiedienu līdz 0.0025MPa un gāzes pievadi 

ar spiedienu līdz 0.0025MPa, nodrošinot plānotās zemes vienības Nr.1 un Nr.2 ar gāzes apgādi.  

Perspektīvi gāzes apgādi plānotajā zemes vienībā Nr.3 iespējams nodrošināt no esoša zema spiediena 

gāzes vada Rūsiņa ielā. Turpmākajā projektēšanas gaitā paredzēt gāzes pievada izbūvi patērētājam un  gāzes 

spiediena regulēšanas – uzskaites iekārtas novietni uz īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas sarkano 

līniju zonas. Vietas gāzes pievadam precizējamas turpmākās projektēšanas gaitā, tehniski un ekonomiski 

izdevīgākajās vietās.  

Jauni pieslēgumi veidojami saskaņā ar institūciju izsniegtajiem nosacījumiem un izstrādātiem projektiem. 

Katram patērētājam tehniskā projekta ietvaros, paredzama vieta gāzes pievadam atbilstoši Latvijas standartu 

(LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo 

normatīvo dokumentu prasībām. Vietas gāzes pievadiem precizējamas turpmākās projektēšanas gaitā, tehniski un 

ekonomiski izdevīgākajās vietās.  

Elektroapgādes tīkli 

Projektā paredzēts saglabāt esošo elektroapgādes objektu izvietojumu Kāps ielas un Rūsiņa ielas sarkano 

līniju robežās. Risinājums paredz esošo slodžu saglabāšanu un iekļaušanu perspektīvo objektu attīstībā. Kopējā 

detālplānojuma teritorijā esošo ēku elektroenerģijas nepieciešamā jauda var sasniegt 45kW.  Slodžu aprēķins ir 

orientējošs un ir jāprecizē, izstrādājot teritorijas apbūves projektus.  

Ja perspektīvi būs nepieciešamība pēc esošo elektroietaišu pārvietošanas/pārbūves. Elektroietaišu 

pārnešanu/pārbūvi paredzēt atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. Esošo 

energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par 

viņa līdzekļiem, saskaņā ar Enerģētikas likuma 23.pantu.  Elektroenerģijas uzskaites sadalnes jāizvieto ~0,3m 
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attāluma no ielas sarkanās līnijas sarkano līniju joslā. Vietas elektrolīniju pievadiem pie ēkām paredzēt ar 

tehnisko projektu tehniski un ekonomiski izdevīgākajās vietās. Zemesgabala īpašniekam pirms elektroietaišu 

pārvietošanas jāpieprasa AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi šo tīklu pārvietošanai.  

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kas jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju noteikumi”. Inženierkomunikāciju 

izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes 

objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS “Sadales tīkls” personālam, autotransportam u.c. to tehnikai. 

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība jāveic saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 

24.pantu. 

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. Tā 

kā netiek plānots  teritorijā izvietot lielas ūdensnecaurlaidīgas platības, tādēļ nav nepieciešami papildus 

risinājumi lietus ūdens savākšanai. 

Siltumapgāde 

Teritorija atrodas ārpus centralizētas siltumapgādes zonas. Projektējamas individuālas apkures sistēmas, 

ņemot vērā ekonomiskos un ekoloģiskos faktorus. Rekomendējams izmantot gāzes vai elektroenerģijas apkures 

sistēmas. Tehniskais projekts izstrādājams saskaņā ar 16.06.2015. MK noteikumiem Nr.310 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"”. 


