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Detālplānojuma grozījumi (turpmāk – detālplānojums) publiskajai 
apspriešanai tiek nodoti, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 
2020. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 176 „Par detālplānojuma grozījumu 
zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā, un pludmales 
apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt vienotu risinājumu 
viesnīcas kompleksa attīstībai, pamatojot publiskās apbūves teritorijā 
(P49) noteiktā stāvu skaita (12 stāvi ar augstumu 42 m) piemērošanas 
iespējas, noteikt apbūves zonas ar mērķi nodrošināt videi draudzīgu 
kūrorta teritorijas attīstību, kā arī sagatavot transportlīdzekļu novietnes 
un piebraucamo ceļu risinājumus, noteikt iespējamo zonu īslaicīgas 
lietošanas būvju izvietošanai pludmales apkalpes infrastruktūras 
nodrošināšanai ar paaugstinātu komforta līmeni atbilstoši Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojumam, 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”.

Ierosinātāji: SIA „Baltic Hotel Group” un SIA „BBH Investments”, 
Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, LV-2015. Izstrādātājs: SIA „Grupa93”, 
Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto detālplānojuma redakciju 
elektroniskā formā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.jurmala.lv, izdrukas formā – Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1. stāva 
vestibilā Edinburgas prospektā 75, iepriekš piesakot apmeklējumu un 
norādot vēlamo apmeklējuma laiku (e-pasta adrese apmeklējuma 
pieteikšanai – rita.ansule@jurmala.lv, tālrunis – 29425622).

Priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2020. gada 3. jūlijam var 
iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas 
prospektā 75, pastkastītē pie galvenās ieejas vai valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, vai nosūtot 
elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot to pasts@jurmala.lv.

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 
18.00 pie vecākās teritorijas plānotājas Ritas Ansules Jūrmalas pilsētas 
domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā,  
iepriekš piesakoties pa e-pastu rita.ansule@jurmala.lv vai tālruni 
29425622.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2020. gada 
18. jūnijā plkst. 17.00 Jūrmalas pilsētas domes ēkā, Jomas ielā 1/5, 
Jūrmalā. Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības 
pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē 
lūdzam iepriekš pieteikties (e-pasta adrese – rita.ansule@jurmala.lv, 
tālrunis – 29425622).

Teritorijas novietojums

Detālplānojuma teritorija atrodas Jūrmalas pilsētas centrālajā daļā – 
Majoros, teritorijā starp Jūras, Tirgoņu un Vanagu ielām, un pludmali.

Detālplānojuma risinājumi

Detālplānojuma teritorijā ir divas galvenās daļas. Lielākā no tām ir 
viesnīcas kompleksa teritorija zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
1300 009 0107 un tai blakus esošajā zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 1300 009 1407, kas Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā 
noteikta kā publiskās apbūves teritorija (P49) un teritorija ar īpašiem 
noteikumiem – kūrorta teritorija (TIN17). Otra daļa atrodas pludmalē, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 0101. Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojumā tā ir noteikta kā dabas un apstādījumu 
teritorija (DA6) un teritorija ar īpašiem noteikumiem – pludmales 
apkalpes teritorija (TIN15). Detālplānojumā atbilstoši šo teritoriju 
specifikai un attīstības mērķiem ir detalizēts un precizēts to 
funkcionālais zonējums un izmantošanas un apbūves prasības.

Dabas un apstādījumu teritorija (DA6)

Detālplānojuma teritorijas pludmales daļu vasarā visai intensīvi 
izmanto atpūtnieki. Lai organizētu funkciju izkārtojumu un cilvēku 
kustību, sadalītu antropogēno slodzi, veidotu pievilcīgu ainavu un 
saudzētu dabas vērtības, šajā teritorijā noteiktas divas daļas (DA6-1 un 
DA6-2) ar atšķirīgiem noteikumiem to izmantošanai.

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam detālplānojuma 
teritorijā ir noteiktas divas teritorijas ar īpašiem noteikumiem un 
papildus prasībām to izmantošanai un apbūvei: kūrorta teritorija (TIN17) 
un pludmales apkalpes teritorija (TIN15).

Kūrorta teritorijas (TIN17) izmantošanas un apbūves prasības 
detālplānojumā netiek detalizētas. Atbilstoši kūrorta teritorijas (TIN17) 
nosacījumiem, detālplānojuma sastāvā ir veikta apbūves vizuālās 
ietekmes analīze. Detālplānojumā ir precizēts maksimālais apbūves 
augstums publiskās apbūves teritorijā (P49).

Pludmales daļas izmantošanas prasības detālplānojumā ir detalizētas 
un precizētas. Ņemot vērā viesnīcas kompleksa funkcionālo saistību ar 
pludmali, izmantošanas intensitāti, nepieciešamību jēgpilni organizēt 
funkcijas un apmeklētāju plūsmas, ir nodalīta pludmales apkalpes 
teritorija (TIN15-1). Tā paredzēta aktīvajai un mierīgajai atpūtai ar 
detalizētām prasībām to izmantošanai un labiekārtojumam.

Apbūves kompozīcija

Apbūves kompozīcijas piemērs, kam detālplānojuma ietvaros veikta 
vizuālās ietekmes analīze, ir sagatavots, lai uzskatāmi demonstrētu 
teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos ietverto prasību 
interpretāciju, veidojot paplašināmā viesnīcas kompleksa būvapjomus. 
Kompozīcijas piemērā apbūves apjomi aplēsti, ņemot vērā viesnīcas 
kompleksa attīstības perspektīvas – iespēju vismaz divas reizes 
paplašināt tā darbību un līdz ar to – ēku stāvu platību.

Izstrādātie apbūves nosacījumi nodrošina to, ka, attīstot kompleksu, tā 
arhitektūru veido saskanīgi ar esošās būves stilistiku, kompozīcijas 
principiem un paņēmieniem. Apjomu izkārtojumā tiek respektēta arī 
apkārtējā pilsētainava, raksturīgā jūras krasta panorāma ar izteiktām 
jūras krasta kāpu robežas un meža joslas horizontālēm, uz kuru fona 
ritmiski izkārtotas atsevišķas vertikālās dominantes. No Jūras ielas un 
Tirgoņu ielas attālinātās būvlaides savukārt nosaka jauno apjomu 
izkārtojumu pietiekamā attālumā no vēsturiskās apbūves un līdz ar to 
optimālu vēsturiskās apbūves vizuālo uztveramību.

Publiskās apbūves teritorija (P49)

Visā detālplānojuma teritorijā noteiktā publiskās apbūves teritorija ir 
paredzēta viesnīcas kompleksa attīstībai – vērienīga kūrorta 
uzņēmuma tālākai izaugsmei, paplašinot un, ja nepieciešams, 
dažādojot tā darbību un atbilstoši pārbūvējot esošās būves. Līdz ar to 
visā publiskās apbūves teritorijā (P49), izņemot apakšzonas, kas 
paredzētas vienīgi apstādījumiem un labiekārtojumam, ir atļautas 
kūrorta attīstībai atbilstošās funkcijas.

Detalizējot un precizējot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā 
noteiktos šīs teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ņemti 
vērā šādi galvenie priekšnoteikumi:

- stratēģiski nozīmīgs uzņēmuma attīstības virziens un potenciāls, 
stiprinot Jūrmalas kā kūrorta pilsētas nozīmi;
- vēsturiskās pilsēttelpas konteksts – atrašanās valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, nozīmīgā un izcilā Jūrmalas 
pilsētas vietā;
- esošā kompleksa apbūves mērogs un raksturs, arhitektoniskās 
kompozīcijas savdabība un būves nozīme pilsētas siluetā, īpaši 
skatos no jūras puses;
- dabas vides konteksts – krasta kāpu joslas robeža ar priekškāpu 
un pludmales teritoriju.

Atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, 
pārbūvējot vai papildinot ar jaunām būvēm esošo viesnīcas 
kompleksu, ievēro šādus galvenos arhitektūras kompozīcijas 
veidošanas principus un paņēmienus:

- ēku daļu plāna ģeometriju, kurā mijkārtoti pret ielu 
perpendikulari un diagonāli izkārtoti apjomi;
- kompleksa būvķermeņa augstbūves daļas kārtojumu 
pakāpienveida terasējumā;
-  uzsvērtu ēkas stāvu dalījumu fasādēs (apjomu plastikā vai fasāžu 
apdarē);
- horizontāli izvērstas, dinamiskas apjomu būvformas, lielas 
atšķirības ēku daļu augstumā;
- plakano jumtu un terašu izmantošanu arhitektūrā visās 
kompleksa daļās;
- monolītā betona konstrukciju izmantošanu, uzsvērtu un fasādēs 
eksponētu ēkas tektoniku, konsoles kā nozīmīgu kompozīcijas 
elementu;
- gaišo (balto un gaiši pelēko) toņu paletes lietošanu fasāžu 
apdarē;
- apbūves izkārtojumu un kompozīciju, kas veido kontrastējošu 
fonu vēsturiskajām ēkām, uzsverot būvniecības laikam raksturīgās 
stilistiskās iezīmes.

Respektējot iepriekšminētos aspektus, Jūrmalas pilsētas teritorijas 
plānojumā noteiktās funkcionālās zonas – publiskās apbūves teritorijas 
(P49) apakšzonās detālplānojumā ir noteiktas atšķirīgas prasības 
attiecībā uz apbūves izkārtojumu, apjomu veidošanu (augstumam, 
būvķermeņu kārtojumam u.tml.) un labiekārtojumu. Izstrādātie 
nosacījumi nodrošina to, ka pārbūvētās vai jaunās būves tiek veidotas, 
respektējot esošās viesnīcas kompleksa ēkas arhitektoniskās kvalitātes, 
tās izkārto dalītās telpiskās struktūrās ar dažādiem būvapjomu 
augstumiem un netiek radīts viengabalains, liela apjoma objekts. 
Apbūves izkārtojums teritorijā ir noteikts tā, lai maksimāli tiktu 
saglabātas arī esošās dabas vērtības.

Publiskās apbūves teritorijas (P49) apakšzonas (P49-1 – P49-9) nosaka 
apbūves kārtojuma principus (apbūves augstumu, izkārtojumu u.tml.) 
kopējā viesnīcas kompleksa daļās, tāpēc apbūves parametri – apbūves 
blīvums un brīvās zaļās teritorijas rādītājs tiek aprēķināti attiecībā uz 
visu zemes vienības platību.

Kompleksa paplašinātā daļa rada jaunu ielas telpā dominējošu 
apjomu. Lai harmonizētu tā vizuālo ietekmi un veidotu ar esošo kom-

pleksu stilistiski saskanīgu būvķermeni, augstākajam apjomam veidots 
terasējums pret ielu. 

Skatā no putna lidojuma redzama piedāvātā apbūves kompozīcija un 
kompleksa apjomu konteksts pilsētainavā. Apjomu ģeometrija 
sasaucas ar viesnīcas kompleksa dominējošās daļas risinājumu. Jaunās 
daļas plastiskās formas kontrastē ar esošās ēkas stigrajām līnijām, 
tostarp, lai uzsvērtu būvniecības laika atšķirību. Kopējā kompleksa 

centrālajā daļā piedāvāts veidot galveno vertikālo akcentu. Kopumā  
komplekss ierakstās Jūrmalas siluetā un panorāmā, kuras raksturīga 
iezīme ir ar vēsturisko mazstāvu apbūvi kontrastējoši savstarpēji 
attālināti vertikāli akcenti.

TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
APBŪVES IZKĀRTOJUMA PIEMĒRS.
SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS RISINĀJUMI

Detālplānojuma teritorijas novietojums

Vizualizācija. Skats no Ērgļu ielas puses Jūras ielā

Vizualizācija. Skats pludmalē Slokas virzienā

Vizualizācija. Skats uz viesnīcas kompleksa teritoriju no putna lidojuma Slokas virzienā

Funkcionālais zonējums.
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi, 2016. gads

DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU
zemesgabaliem Jūras ielā 23 (kad. apz. 1300 009 0107),
Majori 1407 (kad. apz. 1300 009 1407) un
pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas
Dubultu virzienā (kad. apz. 1300 009 0101 daļai)

no 2020. gada 12. jūnija līdz 3. jūlijam

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA


