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1. Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtējuma tabula 
Nr. 

p.k. 
Priekšlikumi un institūciju atzinumi  

Komentārs par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 
noraidījuma pamatojumu 

 Priekšlikumi  

1. Iesniegums no iedzīvotāja  

 

IEBILDUMI 

par detālplānojuma grozījumiem zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un 
pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā 

Jūrmalas pilsētas Dome 2017. gada 26. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 503 "Par detālplānojuma grozījumu 
izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales 
apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā" ar mērķi 
izstrādāt vienotu risinājumu viesnīcas kompleksa attīstībai, pamatojot funkcionālajā zonā Publiskās 
apbūves teritorijas (P49) noteiktā stāvu skaita 12 stāvi ar augstumu 42 metri 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. 
Savukārt 2019. gada 20. jūnijā Jūrmalas pilsētas Dome pieņēma lēmumu Nr. 299 "Par detālplānojuma 
grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no 
Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" 

Iepazīstoties ar izstrādātajiem detālplānojuma grozījumiem zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un 
Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu 
detālplānojuma teritorijā, turpmāk tekstā - "Detālplānojums", esmu konstatējis, ka DetāIplānojums 
šādā redakcijā nevar tikt apstiprināts, sekojošu būtisku apsvērumu dēļ: 

[1] Detālplānojums pieļauj zemesgabala Jūras ielā 23, Jūrmala, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 
009 0107, sadali atdalot 2934 m2 vai 10316 m2 lielu zemes vienību. Taču zemesgabala Jūras ielā 23, Jūrmala 
sadale ir pretrunā vienu no Detālplānojuma izstrādes mērķiem - izstrādāt vienotu risinājumu viesnīcas 
kompleksa attīstībai, jo sadalot to divos zemesgabalos pastāv iespēja, ka katrs no tiem var attīstīties 
individuāli. Turklāt jāņem vērā, ka atdalāma ir zemesgabala daļa, kas Detālplānojuma sastāvā esošajā 
grafiskajā daļa ir iezīmēta kā funkcionālā zona P49-7, kura atbilstoši Detālplānojuma sastāvā esošajiem 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem paredzētā esošā viesnīcas kompleksa papildināšanai 
ar jaunu apbūvi - ekskluzīvu izmitināšanas un kūrorta pakalpojumu iestādi vai esošas iestādes daļu. 

Tādējādi man nerodas ne mazākās šaubas, ka atdalāmais zemesgabals tiks attīstīts neatkarīgi no 
viesnīcas kompleksa un zemesgabala Jūras ielā 23, Jūrmala sadale nav pieļaujama, jo tā būtu pretrunā 
ar Detālplānojuma izstrādes mērķi. 

Nav pamata paustajam viedoklim, ka zemesgabalu sadale ir pretrunā 
vienam no detālplānojuma izstrādes mērķiem  “… izstrādāt vienotu 
risinājumu viesnīcas kompleksa attīstībai …”. Detālplānojumā 
izstrādāts vienots risinājums, kas ietver nosacījumus savstarpēji 
saistītai visai detālplānojuma teritorijas attīstībai tostarp, ekonomiski 
pamatotai kūrorta kompleksa izaugsmei un iespējām tā darbības 
dažādošanai, nostiprinot kompleksa attīstības ilgtspēju (pretēja 
situāciju būtu tad, ja katrai plānotajai zemes vienībai tiktu izstrādāts 
savs atsevišķs teritorijas attīstības plānošanas dokuments). Turklāt 
zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājumi detālplānojuma 
sastāvā piedāvāti variantos, t.i., to realizācija nav obligāta un izrietēs 
no racionalitātes un ilgtspējas apsvērumiem. 
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Nr. 

p.k. 
Priekšlikumi un institūciju atzinumi  

Komentārs par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 
noraidījuma pamatojumu 

 

[2] Funkcionālajā apakšzonā P49-7 ir iezīmēta teritorijā kur atrodas īpaši aizsargājamais biotops "Mežainas 
piejūras kāpas", kā arī ir vairākums koku, kurus ieteicams saglabāt. Respektīvi, Detālplānojumā iekļautie 
rasinājumi paredz apbūvēt arī aizsargājamās dabas vērtības un nekādi tās nerespektē. Turklāt no 
Detālplānojuma sastāva esošā paskaidrojuma raksta ir redzams, ka dabas vērtību izpēte ir notikusi tikai 
Detālplānojuma teritorijā, nerespektējot blakus esošos zemesgabalus, kuri nav blīvi apbūvēti un kuros var 
atrasties īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, tai skaitā putni, kuru aizsardzībai, iespējams, pat ir 
veidojamai mikroliegumi. Turklāt vairākas aizsargājamu putnu sugas, piemēram, lielais ķīris, jūras zīriņš 
u.c, kā savu dzīvesvietu izvēlas nevis dabiskās dzīvotnes (koki un meža zemsedze), bet cilvēka radītus 
objektus - ēku jumtus. 

Tādējādi, vērtējot Detālplānojuma paredzētās būvniecības ietekmi uz vidi un nosakot funkcionālās 
apbūves zonas ir nepieciešamas papildus apsekot arī blakus esošās teritorijas un ēku jumtus, lai 
pārliecinātos par aizsargājamu dabas vērtību neesamību. Savukārt jau esošās dabas vērtības ne pie 
kādiem apstākļiem nav pieļaujams iznīcināt, kas nozīmē, ka apbūve P49-7 zonā nav pieļaujama un uz 
visu biotopa "Mežainas piejūras kāpas" teritoriju ir attiecināms Detālplānojuma sastāvā esošo Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 21. punkts, jo pretējā gadījumā netiek sasniegts Detālplānojuma 
izstrādes mērķis - nodrošināt videi draudzīgu kūrorta teritorijas attīstību. 

Iesnieguma autoram nav pamata pieprasīt nesamērīgus ar 
detālplānojuma būtību nesaistītus papildus pasākumus. Atbilstoši 
nosacījumiem, kas saņemti no daudzskaitlīgām institūcijām, 
detālplānojuma grozījumu sastāvā ir veiktas visas nepieciešamās 
izpētes tostarp, veikti ekspertu atzinumi par putniem un to 
dzīvotnēm,  bezmugurkaulniekiem, augu sugām un biotopiem. 
Detālplānojuma risinājumi ir izstrādāti rūpīgi un atbildīgi ņemot vērā 
konstatētos faktus un ievērojot ekspertu rekomendācijas. Par 
detālplānojuma grozījumiem ir saņemti pozitīvi kompetento 
institūciju – Veselības inspekcijas, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības 
pārvaldes Vides nodaļas un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā 
vides pārvaldes atzinumi. 

 

[3] Detālplānojuma teritorija faktiski robežojas ar zemesgabalu Jūras ielā 13, Jūrmala, zemesgabala 
kadastra apzīmējums 1300 009 1404, uz kura atrodas ne tikai Detālplānojuma paskaidrojuma rakstā 
pieminētais valsts nozīmes arhitektūras piemineklis "Dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības numurs 5499), 
bet arī valsts nozīmes mākslas piemineklis "Sēta" (valsts aizsardzības numurs 3476) un lai gan liela 
Detālplānojuma teritorijas daļa atrodas šo valsts nozīmes arhitektūras un mākslas pieminekļu 
aizsardzības zonā, Detālplānojuma ietvertie risinājumi to nerespektē, it sevišķi būvniecības paredzēšana 
P49-7 zonā un P49-3 apbūves zonas pietuvināšana zemesgabalam Jūras ielā 13, Jūrmala. 

Uzskatu, ka esošā buferzona starp vēsturisko un jauno apbūvi nekādā gadījumā nevar tikt samazināta 
un Detālplānojuma paredzētā apbūves līnija ir nosakāma ne mazāka kā šobrīd, t.i,, apbūves līnija gar 
Vanagu ielu ir nosakāma ne mazāka kā 35 metri no Vanagu ielas ass, neattiecinot to uz esošo ēku ar 
kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 011, kuras atjaunošanas ir pieļaujama nemainot apjomu un 
novietojumu. Vienlaikus vērtējot Detālplānojumu no kultūrvēsturiskā skatu punkta, netop skaidrs par 
šāda apjoma būvniecības pieļaujamību, kas ievērojami pārsniedz spēkā esošā Jūrmalas pilsētas 
Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2468. punktā 
noteiktos ierobežojumus. 

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis "Dzīvojamā ēka" (valsts 
aizsardzības numurs 5499), ietver valsts nozīmes mākslas pieminekli 
"Sēta" (valsts aizsardzības numurs 3476)1 un tie atrodas valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Dubultu – Majoru – Dzintaru 
– Bulduru – Lielupes vasarnīcu rajoni" (valsts aizsardzības numuru 
6083) teritorijā, līdz ar to tiem nav atsevišķas aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas). Nav pamata noteikt nesamērīgus īpašuma 
izmantošanas aprobežojumus detālplānojuma teritorijā. Minimālais 
būvju attālums no atjaunojamās Vanagu ielas robežas ir noteikts 9m. 
Savukārt pašas Vanagu ielas platums ir 4m. Līdz ar to ir ievērts 
pienācīgs attālums līdz blakus īpašuma robežai un tajā atrodošajam 
kultūras piemineklim. Detālplānojuma grozījumos turklāt ir noteiktas 
prasības apbūves apjomu izkārtojumam un kompozīcijas veidošanai, 
respektējot pilsētbūvniecisko situāciju un blakus esošo īpašumu un 
būves. 

 
[4] It kā respektējot tuvējā apkārtnē esošo apbūvi Detālplānojums paredz nosacījumu ēku apjomus 
veidot pakāpienveidīgi, t.i., samazinot augstākā stāva platību salīdzinot ar iepriekšējo stāvu. Tai pat laikā 

Lai novērstu interpretācijas un nepareizu traktējumu, detālplānojuma 
materiāli, atbilstoši kompetentās institūcijas – Nacionālās kultūras 

                                                           
1 Avots: https://is.mantojums.lv/3476. 

https://is.mantojums.lv/3476
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Nr. 

p.k. 
Priekšlikumi un institūciju atzinumi  

Komentārs par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 
noraidījuma pamatojumu 

Detālplānojuma sastāvā esošajos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav definēti šo 
pakāpienu veidošanās nosacījumi, kas ļautu katra stāva ārsienu veidot ar 50 centimetru atkāpi no 
iepriekšējā stāva un Detāplānojuma nosacījumi formāli būtu ievēroti. 

Lai neradītu liekas diskusijas turpmākajā Detālplānojuma īstenošanas gaitā un būvniecības laikā izvairītos 
no liekām diskusijām un domstarpībām par jaunbūvējamo apjomu iekļaušanos pilsētvidē visās 
Detālplānojuma iezīmētajās funkcionālā zonējuma apakšzonās ir ietverams vienots nosacījums - 
apbūvi veidot pakāpienveidā ar atkāpi no zemesgabala robežām uz zemesgabala vidu, tādējādi, ka 
katra nākamā stāva apjoms, tai skaitā arhitektoniskie akcenti, sākot ar 3 stāvu (ieskaitot) iekļaujas 45 
grādu veidotā telpā un neeksponējas ārpus tās, izņemot terases margas, ja tās ir veidotas ar vismaz 75 
% caurspīdīgumu un nav augstākas par 1,2 metriem. 

mantojuma pārvaldes (NKMP) ieteikumiem, papildināti ar informāciju 
(grafiski un tekstuāli), kas uzskatāmi demonstrē risinājumu būtību un 
saistošās prasības. Attiecībā uz apjomu kompozīcijas veidošanas 
nosacījumiem pret kaimiņu īpašuma robežu, tie ir noteikti atbilstoši 
Jūrmalas teritorijas plānojumā ietvertajiem principiem un prasībām – 
maksimālais apbūves augstums ir vienāds ar ēkas attiecīgā punkta 
attālumu no zemes vienības robežas ar atjaunojamo Vanagu ielu, kas 
reizināts ar 1,5. 

 

[5] Zemesgabala apbūvei paredzētā teritorija ir sadalīta vairākos apakšzonējumos un Detālplānojuma 
sastāvā esošajos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteiktas specifiskas prasības katrai 
no šīm teritorijām ar mērķi izvairīties no viena dominējošā apjoma izveides, tā vietā pieļaujot vairākus 42 
metru augstus apjomus visā detālplānojuma teritorijā. Detālplānojuma sastāvā esošajos Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 52. un 59. punktā ir ietverti īpaši nosacījumi, kas jāievēro veidojot 
ēkas paaugstinātās daļas, t.i., daļas virs sešiem metriem, tai pat laikā paredzot tās savstarpēji bloķēt ar 
būvapjomiem, kuru augstums ir vismaz divas reizes mazāks nekā paaugstinātā ēkas daļa. Citiem vārdiem, 
12 stāvīgu 42 metrus augstu apjomu būs iespējams bloķēt ar citu tādu paša apjoma būvapjomu kā 
savienojumu izmantojot 6 stāvigu 24 metrus augstu apjomu. Manuprāt šī norma ir klajā pretrunā ar 
uzstādīto mērķi - nepieļaut lai tiktu būvēti masīvi, nomācoši viengabalaini apjomi. Minētā mērķa 
sasniegšanai Detālplānojuma sastāvā esošajos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir 
nosakāms, ka būvējot apjomu virs 6 stāviem vai 24 metriem (ieskaitot) to ir iespējams apvienot ar citu 
tādu pašu vai augstāku apjomu esošajā funkcionālajā apakšzonējumā vai jebkuru apjomu citā 
funkcionālajā apakšzonējumā ar būvapjomu, kas nav augstāks par 2 stāviem vai 8 metriem. 

Lai novērstu interpretācijas un nepareizu traktējumu, detālplānojuma 
materiāli, atbilstoši kompetentās institūcijas – Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes (NKMP) ieteikumiem, papildināti ar informāciju 
(grafiski un tekstuāli), kas uzskatāmi demonstrē risinājumu būtību un 
saistošās prasības. 

 

[6] Apakšzonējumā P49-6 nav noteikts maksimālais apbūves augstums, ietverot vien atsauci esošais, 
kas arīdzan var radīt augsni nepamatotām diskusijām un spekulācijām, jo pārējās daļās šis augstums ir 
noteikts. Līdz ar to arī šajā apakšzonējumā būtu nosakāms konkrēts stāvu skaits un augstums metros. 

Nosacījumus nav nepieciešams mainīt, jo tajā nav paredzēta jauna 
būvniecība un tajā ievēro Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un 
citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz kultūrvēsturiski vērtīgām 
ēkām. Atbilstoši detālplānojuma grozījumu teritorijas izmantošanas 
un apbūves nosacījumiem: 

 Publiskās apbūves teritorija (P49-6) ir publiskās apbūves 
teritorijas (P49) funkcionālā apakšzona, kur atrodas vietējas 
nozīmes kultūrvēsturiska ēka un kurā nav paredzēts būvēt jaunas 
ēkas. 

 Maksimālais apbūves augstums – atbilstoši esošajam ēkas 
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Priekšlikumi un institūciju atzinumi  

Komentārs par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 
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augstumam. 

 Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas ēkas pārbūvi, atjaunošanu un 
citas darbības veic atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu un citu normatīvo aktu 
prasībām. 

 

[7] Ņemot vērā, ka zemesgabalam Jūras ielā 23, Jūrmala blakusesošajos zemesgabalos pamatā ir 
izvietota dzīvojamā apbūve, lai radītu iespējami mazākus traucējumus Detālplānojuma ir nosakāms, ka 
viesnīcas funkcionēšanai nepieciešamās ēdināšanas, izklaides zonas un citas sabiedriskās telpas, kurās 
ir iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, ir izvietojamas apakšzonējumā P49-2 un P49-5. Savukārt 
pārējos apakšzonējumos, kuros ir pieļaujama apbūve, ir izvietojami tikai viesu numuriņi. 

Konkrētu funkciju izkārtojums ēku iekštelpās nav detālplānojuma 
kompetencē. Tas tiks risināts būvprojekta (būvprojektu) sastāvā. 
Trokšņa līmeņa normatīvus vidē nosaka valsts līmeņa normatīvie akti. 

 

[8] Detālplānojums pludmales apkalpes teritorijā TIN 15-1 paredz izvietot paviljonus, kioskus un 
tamlīdzīgas sezonas un īslaicīgas lietošanas būves. Vienlaikus nedz Detālplānojuma grafiskā daļa, nedz 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nesniedz skaidru priekšskatu par šo būvju apjomu, kas 
neļauj pārliecināties vai Detālplānojuma ietvertie risinājumi atbilst spēkā esošā Jūrmalas pilsētas 
Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2407. punktam, kas 
paredz, ka visās Jūrmalas pilsētā paredzētajās pludmales apkalpes teritorijās TIN15 būvju kopējais 
apbūves laukums ir 400 m2. Citiem vārdiem, Detālplānojuma nosakot pludmales apkalpes teritorijā 
TIN15-1 paredzēto būvju apjomu ir jāizvērtē visas pludmales garumā esošajās pludmales apkalpes 
teritorijās TIN15, kas atrodas iepretim 36. līnijai, starp 4.un 5. līniju, iepretim Gulbenes ielai, starp Ērgļu 
un Kaiju ielām, starp Zvārtas un Glūdas ielām, esošo un plānoto būvju apjoms, lai visu šajās teritorijas 
esošo būvju kopējais apbūves laukums nepārsniegtu 400 m2. Turklāt apbūvi pludmalē ir paredzēts 
izvietot tauvas joslā, kuras apbūve nav pieļaujama, kā arī Detālplānojums nesatur jebkādu informāciju 
par šīs būvniecības ietekmi uz smilšu kustību pludmalē un embrionālo kāpu veidošanos. 

Detālplānojuma risinājumi atbilst Jūrmalas pilsētas teritorijas 
plānojuma prasībām un tās detalizē. Piemēram, detālplānojuma 
grafiskajā daļā ir noteiktas konkrēta plānoto būvju izvietojuma zonas, 
ārpus kurām šāds būves neizvieto. Šīs zonas atrodas ievērojami tālāk 
par 20m tauvas joslu gar jūras piekrasti. Iesniegumā nepareizi 
interpretētas prasības attiecībā uz īslaicīgas lietošanas būvju platību 
ierobežojumiem. 400 m2 platības ierobežojuma attiecas uz vienu 
pludmales apkalpes teritoriju, nevis uz visām pludmales zonā 
atzīmētajām teritorijām kopā.  

 

[9] Detālplānojums nesatur informāciju par transporta infrastruktūras risinājumiem, izņemot atsauces 
par plānotajām iebrauktuvēm zemesgabalā, lai gan tā izstrādes mērķi norādīts - sagatavot 
transportlīdzekļu novietnes un piebraucamo ceļu risinājumus. Konkrētajā gadījumā viesnīcas apjoma 
palielinājums un tam sekojošais transporta plūsmas palielinājums varētu negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi 
un apdraudēt pilsētbūvnieciskā pieminekļa pastāvēšanu. Turklāt pie viesnīcas piebraukšanai 
izmantojamo ceļu - Jūras ielas, Tirgoņu ielas un Atrās ielas caurlaidība nav pietiekama, lai uzņemtu 
papildus transporta apjomu, jo jau šobrīd kūrorta sezonas laikā satiksme šajās ielās ir apgrūtināta un 
Detālplānojuma izstrādes ietvaros nav veikta transportā plūsmas un ielu caurlaidības modelēšana, kas 
pamatotu pretējo. 

Tādējādi, sekojot Rīgas vēsturiskā centra piemēram, lai nepārvērstu Jūrmalas pilsētas centrālo daļu par 
milzīgu autostāvvietu un Jūras ielu, Tirgoņu ielu un Ātro ielu par milzu sastrēgumu, Detālplānojuma 
būtu nosakāms maksimālais autostāvvietu skaits, kas nedrīkst pārsniegt 30 % no minimāli 

Objekta nepieciešamo autonovietņu skaitu un risinājumu nosaka 
atbilstoši Jūrmalas teritorijas plānojuma prasībām un konkrētā 
būvprojekta apjomam. Līdz ar to ir nepamatoti ierobežot 
autonovietņu normatīvu detālplānojuma stadijā.  Ja nepieciešams, 
pašvaldība noteikts stāvvietu skaita ierobežojumus objektam, kā tas 
paredzēts Jūrmalas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves 
noteikumos,  pamatojoties uz objektīvu konkrētā būvapjoma un tā 
funkciju vērtējumu (būvprojektu).  
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nepieciešamā autonovietņu skaita, kas aprēķināts ievērojot spēkā esošā Jūrmalas pilsētas Teritorijas 
plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8. pielikumu, turklāt paredzot, 
ka virszemē var tikt izvietoti ne vairāk kā 10 % no visām zemesgabalā paredzētajām autotnovietnēm. 
Autostāvvietu skaitu būtu iespējams palielināt tikai pie nosacījuma, ka Detālplānojuma izstrādes ietvaros 
tiek veikta papildus transporta plūsmas un ielu caurlaidības modelēšana un tās rezultāti neapstiprina 
augstāk norādīto par Jūras ielas, Tirgoņu ielas un Atrās ielas caurlaidības nepietiekamību. 

 

[10] Detālplānojuma paskaidrojuma rakstā tiek uzsvērts, ka ir paredzēts atjaunot Vanagu ielu kā gājēju 
ielu līdz pludmalei. To paveicot ievērojami uzlabosies piekļūšanas iespējas līdz pludmalei un jūrai un līdz 
ar to arī izmantošanas kvalitāte. Faktiski Vanagu ielas atjaunošanai gājēju kustībai ir tikai viens mērķis 
-nodrošināt neatkarīgu piekļūšanu funkcionālajai apakšzonai P49-7 kā tas arī ir atspoguļots 
Detālplānojuma grafiskajā daļā, kas tikai apstiprina manas aizdomas par uz biotopa paredzētās ēkas 
izmantošanu neatkarīgi no viesnīcas, iespējams, nekustamā īpašuma Jūras ielā 23, Jūrmala īpašnieka 
patiesā labuma guvēja privāto vajadzību apmierināšanai, kas nekādi nav saistītas ar kūrorta attīstību. 
Lai novērstu šādu negodprātīgu rīcību Detālplānojuma jāparedz, ka piekļuve zemesgabalam Jūras ielā 23 
no Vanagu ielas ar autotransportu nav pieļaujama un atjaunojot Vanagu ielu gājēju kustībai, tās sākumā 
ir izvietojami šķēršļi - mazās arhitektoniskās formas, kas padara neiespējamu pārvietošanos pa to ar 
autotransportu. Turklāt man nav saprotams, kādēļ pašvaldība vispār ir pieļāvusi, ka gājēju kustībai tiek 
slēgta Vanagu iela un to bezmaksas izmanto Baltie Beach Hotel, kas starp Vanagu ielu ierobežojošajiem 
žogiem ir izveidojusi apjumtu noliktavu, par kuras esamību var pārliecināties no Detālplānojuma 
grafiskās daļas, jo tā ir atspoguļota visos topogrāfiskajos uzmērījumos. 

Ierosinājums neattiecas uz detālplānojumu. Jāatzīmē, ka nav pamata 
apgalvojumam,  kas balstās uz subjektīvu interpretāciju par to, ka 
“Vanagu ielas atjaunošanai gājēju kustībai ir tikai viens mērķis -
nodrošināt neatkarīgu piekļūšanu funkcionālajai apakšzonai P49-7 kā 
tas arī ir atspoguļots Detālplānojuma grafiskajā daļā, kas tikai 
apstiprina manas aizdomas par uz biotopa paredzētās ēkas 
izmantošanu neatkarīgi no viesnīcas, iespējams, nekustamā īpašuma 
Jūras ielā 23, Jūrmala īpašnieka patiesā labuma guvēja privāto 
vajadzību apmierināšanai”. Iesniegumā minēto šķēršļu izvietošana 
ielā nav detālplānojuma kompetences jautājums, tas ir satiksmes 
organizācijas jautājums, kas risināms neatkarīgi no detālplānojuma. 
Turklāt Vanagu ielas sabiedriski nozīmīga funkcija būs arī nodrošināt 
operatīvā transporta piekļuvi pludmalei, uzlabojot drošības situāciju. 
Līdz ar to satiksmes organizācijas risinājumi ir jāīsteno atbildīgajām 
institūcijām. Papildus jāatzīmē, ka Vanagu iela neatrodas 
detālplānojuma teritorijā un detālplānojumā netiek noteiktas 
saistošas prasības attiecībā uz to. 

 

Ievērojot visu augstāk minēto, lūdzu turpmākajā Detālplānojuma izstrādes procesā: 

1. noteikt, ka zemesgabals Jūras ielā 23, Jūrmala nav dalāms; 

Nav ņemts vērā. Iesniedzējam nav pamata ierosināt nesamērīgu un 
subjektīvu prasību ierobežot zemes vienību robežu pārkārtošanas 
iespējas, jo šie risinājumi neskar viņa kā privātīpašuma īpašnieka un 
iedzīvotāja intereses, nepasliktina dzīves vides kvalitāti un viņa 
īpašuma izmantošanas iespējas. Detālplānojuma grozījumu risinājumi 
ir saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasībām, atbilst 
Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem attiecībā 
uz kūrorta funkcijas stiprināšanu un izaugsmi pilsētā. Detālplānojumā 
izstrādāts vienots risinājums, kas ietver nosacījumus savstarpēji 
saistītai visai detālplānojuma teritorijas attīstībai tostarp, ekonomiski 
pamatotai kūrorta kompleksa izaugsmei un iespējām tā darbības 
dažādošanai, nostiprinot kūrorta kompleksa attīstības ilgtspēju 
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(pretēja situāciju būtu tad, ja katrai plānotajai zemes vienībai tiktu 
izstrādāts savs atsevišķs teritorijas attīstības plānošanas dokuments). 
Turklāt zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājumi 
detālplānojuma sastāvā piedāvāti variantos, t.i., to realizācija nav 
obligāta un izrietēs no racionalitātes un ilgtspējas apsvērumiem. 

 

2. veikt papildus dabas vērtību apzināšanu Detālplānojuma teritorijai blakus esošajos 
zemesgabalos un uz ēku jumtiem kā arī pludmalē un paredzēt risinājumus to saglabāšanai; 

Nav ņemts vērā. Iesnieguma autoram nav pamata pieprasīt 
nesamērīgus ar detālplānojuma būtību nesaistītus papildus 
pasākumus. Atbilstoši nosacījumiem, kas saņemto no 
daudzskaitlīgām institūcijām, detālplānojuma grozījumu sastāvā ir 
veiktas visas nepieciešamās izpētes tostarp, veikti ekspertu atzinumi 
par putniem un to dzīvotnēm,  bezmugurkaulniekiem, augu sugām un 
biotopiem. Detālplānojuma risinājumi ir izstrādāti rūpīgi un atbildīgi, 
ņemot vērā konstatētos faktus un ievērojot ekspertu rekomendācijas. 
Par detālplānojuma grozījumiem ir saņemti pozitīvi kompetento 
institūciju - Veselības inspekcijas, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības 
pārvaldes Vides nodaļas un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā 
vides pārvaldes atzinumi. 

 

3. funkcionālajā apakšzonā P49-7 nepieļaut apbūves izvietošanu un saglabāt neskartu biotopu 
"Mežainas piejūras kāpas" un saglabāt saglabājamos kokus; 

Nav ņemts vērā. Iesnieguma autoram nav pamata pieprasīt 
nesamērīgus privātīpašuma izmantošanu un attīstību ierobežojošus 
nosacījumus. Atbilstoši nosacījumiem, kas saņemto no 
daudzskaitlīgām institūcijām, detālplānojuma grozījumu sastāvā ir 
veiktas visas nepieciešamās izpētes, tostarp, ekspertu atzinumu par 
putniem un to dzīvotnēm,  bezmugurkaulniekiem, augu sugām un 
biotopiem. Detālplānojum risinājumi ir izstrādāti rūpīgi un atbildīgi, 
ņemot vērā konstatētos faktus un ievērojot ekspertu rekomendācijas. 
Būvju izvietojums izstrādāts, maksimāli ņemot vērā esošās un bijušās 
būvvietas. Par detālplānojuma grozījumiem ir saņemti pozitīvi 
kompetento institūciju – Veselības inspekcijas, Jūrmalas pilsētas 
domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas un Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes atzinumi.  

 

4. noteikt apbūves līniju ne tuvāk kā 35 metri no Vanagu ielas ass; Nav ņemts vērā. Iesnieguma autoram nav pamata pieprasīt 
nesamērīgus privātīpašuma izmantošanu un attīstību ierobežojošus 
nosacījumus. Minimālais būvju attālums no atjaunojamās Vanagu 
ielas robežas ir noteikts 9m. Savukārt pašas Vanagu ielas platums ir 
4m. Līdz ar to ir ievērtos pienācīgs attālums līdz blakus īpašuma 
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robežai un kultūras piemineklim. Detālplānojuma grozījumos turklāt 
ir noteiktas prasības apbūves apjomu izkārtojumam un kompozīcijas 
veidošanai, respektējot pilsētbūvniecisko situāciju un blakus esošo 
īpašumu un būves. 

 

5. noteikt, ka apbūve visā teritorijā veidojama pakāpienveidā ar atkāpi no zemesgabala robežām 
uz zemesgabala vidu, tādējādi, ka katra nākamā stāva apjoms, tai skaitā arhitektoniskie akcenti, 
sākot ar 3 stāvu (ieskaitot) iekļaujas 45 grādu veidotā telpā un neeksponējas ārpus tās, izņemot 
terases margas, ja tās ir veidotas ar vismaz 75 % caurspīdīgumu un nav augstākas par 1,2 
metriem; 

Pieņemts informācijai. Lai novērstu interpretācijas un nepareizu 
traktējumu, detālplānojuma materiāli, atbilstoši kompetentās 
institūcijas – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ieteikumiem, 
papildināti ar informāciju (grafiski un tekstuāli), kas uzskatāmi 
demonstrē risinājumu būtību un saistošās prasības. Attiecībā uz 
apjomu kompozīcijas veidošanas nosacījumiem pret kaimiņu īpašuma 
robežu, tie ir noteikti atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā 
ietvertajiem principiem un prasībām – maksimālais apbūves 
augstums ir vienāds ar ēkas attiecīgā punkta attālumu no zemes 
vienības robežas ar atjaunojamo Vanagu ielu, kas reizināts ar 1,5. 

 

6. noteikt, ka būvējot apjomu virs 6 stāviem vai 24 metriem (ieskaitot) to ir iespējams apvienot ar 
citu tādu pašu vai augstāku apjomu esošajā funkcionālajā apakšzonējumā vai jebkuru apjomu 
citā funkcionālajā apakšzonējumā ar būvapjomu, kas nav augstāks par 2 stāviem 8 metriem; 

Lai novērstu interpretācijas un nepareizu traktējumu, detālplānojuma 
materiāli, atbilstoši kompetentās institūcijas – Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes ieteikumiem, papildināti ar informāciju (grafiski 
un tekstuāli), kas uzskatāmi demonstrē risinājumu būtību un saistošās 
prasības. 

 

7. apakšzonējumā P49-6 noteikt maksimālo apbūves augstumu; Nav ņemts vērā. Nosacījumus nav nepieciešams mainīt, jo tajā nav 
paredzēta jauna būvniecība un tajā ievēro Jūrmalas pilsētas teritorijas 
plānojuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz 
kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām. Atbilstoši detālplānojuma grozījumu 
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem: 

 Publiskās apbūves teritorija (P49-6) ir publiskās apbūves 
teritorijas (P49) funkcionālā apakšzona, kur atrodas vietējas 
nozīmes kultūrvēsturiska ēka un kurā nav paredzēts būvēt jaunas 
ēkas. 

 Maksimālais apbūves augstums – atbilstoši esošajam ēkas 
augstumam. 

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas ēkas pārbūvi, atjaunošanu un citas 
darbības veic atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām. 
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8. noteikt, ka viesnīcas funkcionēšanai nepieciešamās ēdināšanas, izklaides zonas un citas 
sabiedriskās telpas, kurās ir iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, ir izvietojamas 
apakšzonējumā P49-2 un P49-5. Savukārt pārējos apakšzonējumos, kuros ir pieļaujama apbūve, 
ir izvietojami tikai viesu numuriņi; 

Pieņemts informācijai.  Konkrētu funkciju izkārtojums ēku iekštelpās 
nav detālplānojuma kompetencē. Tas tiks risināts būvprojekta 
(būvprojektu) sastāvā. Trokšņa līmeņa normatīvus vidē nosaka valsts 
līmeņa normatīvie akti. 

 

9. pludmales apkalpes teritorijā TIN15-1 noteikt maksimāli pieļaujamo būves apbūves laukumu un 
būves plānot ārpus tauvas joslas; 

Pieņemts informācijai. Detālplānojuma risinājumi atbilst Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojuma prasībām un tā detalizē, piemēram, 
detālplānojuma grafiskajā daļā ir noteiktas konkrēta būvju 
izvietojuma zonas, ārpus kurām šāds būves neizvieto. Šīs zonas 
atrodas ievērojami tālāk par 20m tauvas joslu gar jūras piekrasti. 
Jūrmalas pilsētas TIAN noteiktais 400 m2 platības ierobežojuma 
attiecas uz vienu pludmales apkalpes teritoriju, nevis uz visām 
pludmales zonā atzīmētajām teritorijām kopā un tāds ir saglabāts arī 
detālplānojuma grozījumos attiecībā uz detālplānojuma robežās 
izvietoto pludmales apkalpes teritoriju. 

 

10. ierobežot maksimālo autostāvvietu skaitu, nosakot, ka tas nedrīkst pārsniegt 30 % no minimāli 
nepieciešamā autonovietņu skaita, kas aprēķināts ievērojot spēkā esošā Jūrmalas pilsētas 
Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8. 
pielikumu, un virszemē var tikt izvietoti ne vairāk kā 10 % no visām zemesgabalā paredzētajām 
autotnovietnēm; 

Pieņemts informācijai. Objekta nepieciešamo autonovietņu skaitu un 
risinājumu nosaka atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 
prasībām un konkrētā būvprojekta apjomam. Līdz ar to ir nepamatoti 
noteikt konkrētu stāvvietu apjoma ierobežojumu detālplānojuma 
stadijā.  Ja nepieciešams, pašvaldība noteikts stāvvietu skaita 
ierobežojumus objektam, kā tas paredzēts Jūrmalas pilsētas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos,  pamatojoties uz 
objektīvu konkrētā būvapjoma un tā funkciju vērtējumu, atbilstoši 
būvprojektam. Tas, piemēram, atbilstoši situācijai varētu būt arī 
vairāk nekā iesniegumā minētais īpatsvars. 

 

11. neparedzēt piekļuvi Detālplānojuma teritorijai no Vanagu ielas un Vanagu ielas atjaunošanu 
gājēju kustībai paredzēt kā pirmo punktu Detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

Pieņemts informācijai. Ierosinājums neattiecas uz detālplānojumu. 
Vanagu iela neatrodas detālplānojuma teritorijas robežās. Tās 
risinājumiem detālplānojuma grozījumu sastāvā ir ieteikuma raksturs. 
Vanagu iela ir pašvaldības īpašums un tās atjaunošana ir pašvaldības 
kompetence. Šis pasākums tiks veikts atbilstoši pašvaldības iespējām. 
Konkrētie satiksmes organizācijas jautājumi nav detālplānojuma 
kompetence, bet konkrēto atjaunošanas pasākumu sastāvdaļa. 

 

 

 



11 

Nr. 

p.k. 
Priekšlikumi un institūciju atzinumi  

Komentārs par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 
noraidījuma pamatojumu 

 Institūciju atzinumi  

1. AS “Gaso”   

 Atbildot uz Jūsu 2019. gada 11. jūlija elektronisko vēstuli par nekustamo īpašumu zemesgabaliem Jūras 
iela 23, Majori 1407 un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā Jūrmalā 
detālplānojuma (turpmāk - Detālplānojums) atzinumu, akciju sabiedrība „Gaso” informē, ka 
iepazinusies ar izstrādāto Detālplānojumu. 

Detālplānojuma: 

- lapa 1 „Inženierkomunikācijas”, 

saskaņota un nav iebildumu Detālplānojuma projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā. 

Pozitīvs atzinums. 

2. SIA “Jūrmalas ūdens”    

 Par atzinuma sniegšanu par izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, 
Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā. 

SIA “Jūrmalas ūdens” neiebilst izstrādātajai detālplānojuma grozījumu redakcijai augstāk minētajiem 
zemesgabaliem, ja: 

1) tiek ievērota 2017.gada 29.novembrī izsniegtā SIA “Jūrmalas ūdens” atbilde Nr.1-2/157 par detālplānojuma 
grozījumu izstrādes uzsākšanu; 

2) tiek pieprasīti tehniskie noteikumi no SIA „Jūrmalas ūdens" pie augstāk minētā objekta projekta izstrādes. 

Pozitīvs atzinums - neiebilst izstrādātajai detālplānojuma grozījumu 
redakcijai. Tiks ņemts vērā, īstenojot detālplānojumu. 

3. Veselības inspekcija    

 10. SLĒDZIENS  

Detālplānojuma grozījumu risinājums zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407, pludmales apkalpes 
teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā atbilst higiēnas prasībām. 

11. REKOMENDĀCIJAS  Aizsargjoslas gar plānotajām inženierkomunikācijām paredzēt saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma prasībām. 

Pozitīvs atzinums. Tiks ņemts vērā, īstenojot detālplānojumu. 

4. SIA “Jūrmalas gaisma”    

 Izdots SIA “Grupa93” (reģ. Nr. 50103129191) par to, ka SIA “Jūrmalas gaisma” nav iebildumu par izstrādāto 
detālplānojuma grozījumu redakciju zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales 
apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā. 

ATZINUMS izdots iesniegšanai Jūrmalas Domes Pilsētplānošanas nodaļai. 

Pozitīvs atzinums – nav iebildumu par izstrādāto detālplānojuma 
grozījumu redakciju. 

5. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa  

 Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (turpmāk - Nodaļa) ir saņēmusi un izskatījusi 
2019.gada 12. jūlija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr. 1.1-37/11375 ar lūgumu izsniegt 
atzinumu par izstrādātajiem detālplānojuma grozījumiem zemesgabaliem Jūras ielā 23 un Majori 1407, Jūrmalā. 

Pozitīvs atzinums – nav konceptuālu iebildumu par izstrādāto 
detālplānojuma redakciju.  
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Nodaļai nav konceptuālu iebildumu par izstrādāto detālplānojuma redakciju, ar nosacījumu, ja precizē 
piekļūšanas iespējas nosakot tās, kā norādīts izsniegtajos nodaļas nosacījumos. Pamatot ielu sarkano līniju 
noteikšanu Vanagu ielai, kura nav detālplānojuma teritorijā un tai sarkanās līnijas nebija paredzētas. Tostarp 
paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka jaunas sarkanās līnijas netiek veidotas. 

 

Ņemts vērā – detālplānojuma grozījumu paskaidrojumu rakstā 
precizēta informācija par piekļūšanas iespējām kā minēts 
nosacījumos: “4.6. transporta līdzekļu piebraukšanu zemesgabalam plānot 
no Jūrai ielas un Tirgoņu ielas ;”. Vanagu iela neatrodas detālplānojuma 
teritorijas robežās. Tās risinājumiem detālplānojuma grozījumu 
sastāvā ir ieteikuma raksturs un detālplānojumā netiek noteiktas 
saistošas prasības attiecībā uz to. Vanagu iela ir pašvaldības īpašums 
un tās atjaunošana ir pašvaldības kompetence. Šis pasākums tiks 
veikts atbilstoši pašvaldības iespējām. Detālplānojumā ir ietverts 
priekšlikums atjaunot Vanagu ielu kā gājēju ielu līdz pludmalei, 
pamatojoties uz Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) 
izsniegto nosacījumu detālplānojuma izstrādei 6.5. punktā minēto: 
“Starp Jūras ielu un pludmali atjaunot vēsturisko Vanagu ielu gājēju 
kustībai, kā arī Tirgoņu iela nodrošināma brīva gājēju kustība.” un  
Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu 
nodaļas atzinumu, kur teikts, ka “Saskaņā ar Saistošajiem 
noteikumiem Nr.8 zemes vienības Vanagu iela 1408, Jūrmalā, 
kadastra numurs 1300 009 1408, funkcionālais zonējums ir 
Transporta infrastruktūras teritorija (TR1), atbilstoši teritorijas 
galvenajam izmantošanas veidam, zemes vienība Vanagu iela 1408, 
Jūrmalā, ir jāparedz, kā gājēju satiksmei nepieciešama infrastruktūra 
un tai ir jānoteic sarkanās līnijas.”. 

 Precizēt, ka zemes gabalu tālākā sadale atbilstoši detālplānojuma izstrādātajiem variantiem ir iespējama 
izstrādājot Zemes ierīcības projektu atbilstoši Zemes ierīcības likumam, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 
noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Teritorijas plānojumam. 

Pieņemts informācijai. Zemes vienību robežu pārkārtošanas 
risinājumi detālplānojuma sastāvā piedāvāti variantos, t.i., to 
realizācija nav obligāta un izrietēs no racionalitātes un ilgtspējas 
apsvērumiem. Tālākā zemes vienību robežu pārkārtošana iespējama 
īstenojot detālplānojumu un pārkārtojot esošās zemes vienību 
robežas atbilstoši detālplānojumā atļautam risinājumam kā arī 
ievērojot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un citu normatīvo 
aktu prasības attiecībā uz zemes vienību robežu pārkārtošanu. 

6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa  

 Attīstības pārvaldes Vides nodaļa (turpmāk - AP Vides nodaļa) ir izskatījusi izstrādāto detālplānojuma 
grozījumu redakciju zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407 un pludmales teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu 
virzienā, Jūrmalā atbilstoši AP Vides nodaļas 2017.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.4.3.-17/2. Detālplānojuma 
darba uzdevumam, informējam: 

Ņemts vērā – detālplānojuma grozījumu paskaidrojumu rakstā 
precizēta informācija. 
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1. Ņemt vērā, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par 
Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” pielikumu - pludmales daļai no Teātra ielas Dubultu 
virzienā ir noteikta aktīvā atpūtas zona, Majoru peldvietas robežās mierīgā atpūtas zona ir no Viktorijas ielas līdz 
Teātra ielai - lūdzu ņemt vērā, plānojot teritorijas attīstību Pludmales apkalpes teritorijā pretī īpašumam Jūras ielā 
23 (Paskaidrojuma raksta 2.2.1.punkts, 31.1pp.). 

 2. Detālplānojuma Paskaidrojuma rakstu (1.7.nodaļu, 22.lpp.) papildināt ar nosacījumu, ka pludmalē (t.sk. 
tauvas joslā) nav pieļaujama nožogojuma uzstādīšana, kas traucētu tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un 
atrašanos, ievērojot Aizsargjoslu likuma 36.panta (3) daļas 2) punktu. 

Pieņemts informācijai. Nosacījumi iekļauti detālplānojuma 
izmantošanas un apbūves nosacījumos 2.8. apakšnodaļā “Prasības 
teritorijas labiekārtojumam un ārējam apgaismojumam” 31. punktā:  
“Detālplānojuma teritoriju pludmales daļā nenožogo. Atsevišķu 
pludmales daļu un pakalpojumu objektu teritoriju marķēšanai var 
izmantot ainavai atbilstošus dizaina elementus, kas nodrošina 
teritorijas vizuālo caurredzamību.” 

 3. Saskaņā ar detālplānojumu “Par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas 
nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā galīgās redakcijas apstiprināšanu”, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 
2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.745 detālplānojuma teritorija atrodas krasta erozijas kritiskajā zonā, ievērojot 
Ministra kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 11.daļas “Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas” 216. un 218.punktu - plānojot kāpas 
nostiprināšanas veidus (erozijas mazināšanas pasākumus) ņemt vērā, ka saskaņā ar izstrādātajām vadlīnijām jūras 
krasta erozijas seku mazināšanai - atbalstāmi un efektīvi kāpu stabilizācijas pasākumi ir tieši zaļie risinājumi (piem. 
kārklu zaru pinumu veidošana, kārklu stādīšana, graudzāļu stādīšana, smilšu "piebēršana" u.tml.), pirms erozijas 
mazināšanas/kāpu stabilizācijas risinājumu izstrādes paredzēt ekspertu iesaisti, papildus izpētes - ar mērķi rast 
labākos iespējamos risinājumus erozijas mazināšanai, plānotajiem kāpu stabilizācijas pasākumiem/aktivitātēm. 
Detālplānojumā zaļos risinājumus kāpu nostiprināšanai paredzēt kā obligātus, veidojot buferzonu starp apbūvi un 
pludmali, attīstot un saglabājot embrionālās kāpas un priekškāpas. Izvērtēt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izstrādāto metodisko materiālu “Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai”, ņemt vērā 
un atbilstoši pēc nepieciešamības papildināt detālplānojumu. Biotopu apsaimniekošanā ņemt vērā Dabas 
aizsardzības pārvaldes 2017.gadā izstrādātas vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā “Piejūra, smiltāji, 
virsāji”. Atbilstoši papildināt detālplānojumu. 

Ņemts vērā. 

Paskaidrojuma raksta 1.6.2. nodaļā papildus ietverta informācija par 
Dabas aizsardzības pārvaldes 2017. gadā izstrādātajās vadlīnijās 
aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā 1. sējumā “Piejūra, smiltāji, 
virsāji” (Laime B. (red.) 2017.) ietvertajiem galvenajiem pasākumiem, 
t.sk. zaļajiem riisnājumiem,  priekškāpu atjaunošanai gadījumos, kad 
dabiska atjaunošana nav iespējama.  

Detālplānojuma Paskaidrojuma raksta 1.6.2. nodaļā jau ir ietverta 
informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izstrādāto metodisko materiālu “Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku 
mazināšanai” un teritorijas vērtējumu atbilstoši iepriekšminētajam 
materiālam. Nodaļa papildināta ar šajās vadlīnijās ietvertajiem krasta 
preterozijas risinājumu pamattipiem, kas būtu izmantojami Latvijā, 
t.sk. zaļajiem risinājumiem. 

Lai nodrošinātu atbilstošāko risinājumu, t.sk. zaļo risinājumu izvēli 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes stadijā, precizēts 
teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu 16. punkts, nosakot, 
ka risinājumus attiecībā uz krasta kāpu stiprināšanu “izstrādā 
atbilstoši  ģeoloģijas jomas eksperta slēdzienam un sertificēta sugu un 
biotopu eksperta atzinumam par piemērotākajiem risinājumiem 
Eiropas Savienības nozīmes biotopa “(2120) Priekškāpas” 
saglabāšanai un rekreācijai un pludmales apmeklētāju apkalpošanai 
paredzēto būvju  izvietojumam.” Buferzonu izveide, ja nepieciešams, 
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tad arī ir vērtējama būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes 
stadijā, ņemot vērā konkrētu apbūves plānojumu, ekspertu 
vērtējumu un priekšlikumus, kas ietverti slēdzienā un atzinumā.  

Bez tam teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu 20.6. punktā 
attiecībā uz Eiropas Savienības nozīmes biotopu “2120 Priekškāpas” 
ir noteikta zaļo risinājumu pielietošanas nepieciešamība: “20.6. 
bezveģetācijas laukumus var stiprināt ar zaru, skujkoku mežizstrādes 
atlikumu, mulčas, izskalotu jūraszāļu, oļu klājumu vai tīklu, 
ģeotekstila, kārklu klūgu pinumu u.tml. materiālu”.   

 4. Izvērtēt un sniegt pamatojumu plānotajam apbūves izvietojumam īpaši aizsargājamā biotopā “Mežainas 
piejūras kāpas” (saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmu “OZOLS” pieejamo informāciju - īpaši aizsargājams 
biotops atrodas zemesgabala ZR daļā), ka arī norādīt vai biotopa platības atrodas meža zemē. Ņemot vērā, ka 
plānotā darbības vieta atrodas Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, ja zemesgabalā ir meža zeme - 
tādā gadījuma piemērojama Aizsargjoslu likuma 36.panta ceturtās daļas 2.punkta prasība, ka mežā veikt 
būvniecību aizliegts bez Ministru kabineta ikreizēja rīkojuma. Atbilstoši papildināt detālplānojumu. 

Ņemts vērā, sniedzot skaidrojumu šajā ziņojumā.  

Detālplānojuma teritorijā saskaņā ar tā izstrādes Darba uzdevumu 
tiek noteiktas apbūves zonas ar mērķi nodrošināt kūrorta teritorijas 
attīstību. Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010. – 2030. g. Kā 
viens no pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzīts 
“Starptautiski pazīstams, moderns piekrastes kūrorts un populārā 
kūrortpilsēta Baltijas jūras reģionā”. Tā izpildei noteikta prioritāte 
“Kūrorts”. Detālplānojuma  teritorijas kūrorta objektu apbūve ir 
pilsētas kūrorta resursi, teritorijas attīstība tiek plānota, lai 
nodrošinātu  Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010. – 2030. g. 
noteikto stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanu. 

Eiropas Savienības nozīmes biotops “2180 Mežainas piejūras kāpas” 
saskaņā ar sertificēta meža biotopu eksperta vērtējumu (skatīt 
detālplānojuma sējumā “Atzinumi un izpētes”) neatbilst Latvijā īpaši 
aizsargājama biotopa kritērijiem (MK 2017. gada 20. jūnija noteikumi 
350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”), ir 
fragmentēts (ierīkoti celiņi, laukumi ar segumu), zemsedzes 
veģetāciju veido kopts zāliens, biotopa kvalitāte - zema. 
Detālplānojuma teritorija neatrodas mikroliegumā vai īpaši 
aizsargājumā dabas teritorijā, t.sk. Latvijas NATURA2000 teritorijā, 
kur būtu noteiktas īpašas prasības šī biotopa aizsardzībai. 

Detālplānojuma izstrādē, izvērtējot ar kokiem klātās teritorijas, 
secināts, ka tajā nav meža platības, kas atbilst LR Meža likuma 
3.panta, t.sk. 3. panta 2.punkta kritērijiem “2)citas zemes lietošanas 
kategorijas zeme 0,5 hektāru un lielākā platībā, uz kuras ir 
izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un 
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kur mežaudzes šķērslaukums ir vienāds ar vai lielāks par mežaudzes 
minimālo šķērslaukumu”. Atsevišķās ar kokiem klātās platības 
teritorijā ir mazākas 0,5 ha.  Detālplānojumā plānota kūrorta funkcijai 
paredzēta apbūve ar dažādu apbūves augstumu un funkcijām. 
Funkcionālajā zonā P49-7 plānota jauna būve esošā viesnīcas 
kompleksa papildināšanai ar jaunu apbūvi – ekskluzīvu izmitināšanas 
un kūrorta pakalpojumu iestādi vai esošās iestādes daļu. Šai būvei 
teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos noteiktas īpašas 
prasības maksimālajam apbūves augstumam un apbūves izkārtojuma 
galvenajiem principiem, būves izvietojumu plānojot Eiropas 
Savienības nozīmes biotopa “2180 “Mežainas piejūras kāpas” 
fragmentētākajā daļā, kur jau pašlaik izvietojas celiņi un laukumi ar 
segumu. Plānotās apbūves izvietojumu skatīt grafiskās daļas 4.kartē 
“Apbūves izkārtojuma piemērs. Satiksmes organizācijas risinājumi”.   

 5. Sniegt pamatojumu plānotās terases izbūvei, zemesgabala (Jūras ielā 23) Z daļā, piegulošajā teritorijā 
(pludmales daļā) kā arī norādīt tehniskos un vizuālos risinājumus - ņemot vērā. ka plānotā darbības viela robežojas 
ar aizsargājamo biotopu “Priekškāpas”. paredzēt biotopa aizsardzības pasākumus gan būvdarbu, gan 
ekspluatācijas laikā. Terasi plānojot kā krasta stiprinājumu (skat. šo noteikumu 3.punktu) - pirms erozijas 
mazināšanas/kāpu stabilizācijas risinājumu izstrādes paredzēt ekspertu iesaisti, papildus izpētes - ar mērķi rast 
labākos iespējamos risinājumus erozijas mazināšanai konkrētajā teritorijā. 

Ņemts vērā.  

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu 16. punkts, 
precizēts, nosakot to, ka “krasta kāpu stiprināšanas risinājumus 
izstrādā atbilstoši  ģeoloģijas jomas eksperta slēdzienam un sertificēta 
sugu un biotopu eksperta atzinumam par piemērotākajiem 
risinājumiem Eiropas Savienības nozīmes biotopa “(2120) 
Priekškāpas” saglabāšanai un rekreācijai un pludmales apmeklētāju 
apkalpošanai paredzēto būvju  izvietojumam.” 

Eiropas Savienības nozīmes biotopa “2120 Priekškāpas” aizsardzībai 
būvniecības laikā papildināts teritorijas izmantošanas un apbūves 
nosacījumu 20.5. punkts, uzsverot, ka biotopa platībā ir jāsaglabā  
reljefs un dabiskā zemsedze, t.sk. būvdarbu laikā.   

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi precizēti atbilstoši 
konsultāciju ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides 
nodaļas vides aizsardzības vecāko speciālisti Inetu Umbraško 
rezultātiem. 

Bez tam teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu 20.1. un 
20.7. punktā atbilstoši jau ir noteikts: “20.1. apbūvi izvieto ārpus 

biotopa teritorijas” un  “20.7. krasta kāpu stiprināšanas pasākumus 
veic tā, lai saglabātu biotopu.” 
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 6. Lai pilnvērtīgi izskatītu izstrādāto detālplānojumu, iesniegt AP Vides nodaļai izpētes rezultātus pilnā 
apjomā, kuras veiktas detālplānojumā grozījumu izstrādes laikā. 

Detālplānojumā grozījumu  projektu  pēc  augstākminēto  prasību  izpildes  lūdzam atkārtoti iesniegt 
izskatīšanai un atzinuma saņemšanai AP Vides nodaļai. 

Ņemts vērā – iesniegti detālplānojuma izstrādē izmantotie atzinumi un 
izpētes pilnā apjomā.  

Konsultējoties ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides 
nodaļas speciālistiem, precizēta detālplānojumu grozījumu redakcija. 

7. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa  

 Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 12.jūlijā ir saņēmusi  sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Grupa93” iesniegumu (reģistrēts Domes lietvedībā ar Nr.1.1-37/11375) ar lūgumu sniegt 
atzinumu par izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. 
gada 20. jūnija lēmumu Nr. 299 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, 
Majori 1407, Jūrmalā un  pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (turpmāk – Redakcija). 

Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk – PĪN) informē, ka ir izvērtējusi 
Redakciju un ir secinājusi, ka attiecībā uz zemes vienību Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 
009 1407, Paskaidrojuma rakstā I ietverts priekšlikums ierīkot transportlīdzekļu novietni zemes vienībā 
Majori 1407, Jūrmalā. Attiecībā uz minēto priekšlikumu PĪN norāda, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 
teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 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 Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem 
noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) zemes 
vienības Majori 1407, Jūrmalā, funkcionālais zonējums ir Publiskā apbūves teritorija (P49), kur viens no 
teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir labiekārtota publiskā ārtelpa, līdz ar to, Jūrmalas pilsētas 
pašvaldībai, kā zemes vienības Majori 1407, Jūrmalā, īpašniekam, detālplānojumā ir jāparedz tiesības šo 
teritoriju izmantot atbilstoši visiem šīs grupas atļautās izmantošanas veidiem.  

Pozitīvs atzinums.  

Darba kārtībā, konsultējoties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu 
pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas speciālistiem, precizēts 
zemes vienības Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 
1407 funkcionālais zonējums un izmantošanas veidi paredzot tajā 
labiekārtotu publisko ārtelpu. 

 

 Dome informē, ka pamatojoties uz 2019.gada 14.jūnija Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/911 pamata ir 
izbeigts 2005.gada 11.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/299 starp Domi un SIA “Baltic Hotel 
Group” par nekustamo īpašumu Majori 1407, Jūrmalā. 

Pieņemts informācijai. 

 Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.8 zemes vienības Vanagu iela 1408, Jūrmalā, kadastra 
numurs 1300 009 1408, funkcionālais zonējums ir Transporta infrastruktūras teritorija (TR1), atbilstoši 
teritorijas galvenajam izmantošanas veidam, zemes vienība Vanagu iela 1408, Jūrmalā, ir jāparedz, kā 
gājēju satiksmei nepieciešama infrastruktūra un tai ir jānoteic sarkanās līnijas. 

Pieņemts informācijai. Papildus jāatzīmē, ka Vanagu iela neatrodas 
detālplānojuma teritorijā un netiek noteiktas saistošas prasības 
attiecībā uz to. Detālplānojumā ir ietverts priekšlikums atjaunot 
Vanagu ielu kā gājēju ielu līdz pludmalei, pamatojoties uz Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) izsniegto nosacījumu 
detālplānojuma izstrādei 6.5. punktā minēto: “Starp Jūras ielu un 
pludmali atjaunot vēsturisko Vanagu ielu gājēju kustībai, kā arī 
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Tirgoņu iela nodrošināma brīva gājēju kustība.” Vanagu ielas 
risinājumiem detālplānojuma grozījumu sastāvā ir ieteikuma raksturs. 
Vanagu iela ir pašvaldības īpašums un tās atjaunošana ir pašvaldības 
kompetence. Šis pasākums tiks veikts atbilstoši pašvaldības iespējām.  

 Detālplānojuma priekšlikumu pludmales daļai atbilsts spēkā esošam 2017.gada 13.septembra 
Pludmales apkalpes teritorijas nomas līguma Nr.1.2-16.3.4/1285. 

Pieņemts informācijai. 

8. Jūrmalas pilsētas domes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa  

 Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 
Būvniecības daļa apliecina, ka detālplānojuma grozījumu projekts zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā 
un Majori 1407, Jūrmalā, un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā ir 
izstrādāts saskaņā ar Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas nosacījumiem. 

Pozitīvs atzinums. 

9. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde  

 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 12.07.2019. saņēma 
Jūsu iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju 
zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407, Jūrmalā. 

Pārvalde, izvērtējusi detālplānojuma projekta dokumentāciju, secina, ka izstrādātais 
detālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 11.12.2017. izdoto nosacījumu Nr.4.5.-07/8194 
prasībām. 

Pozitīvs atzinums. 

10. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde  

 6. Pārvaldes atzinums: 
Pārvalde savas kompetences ietvaros š.g. 6.augustā Teritorijas plānojuma izskatīšanas komisijā izvērtēja 
iesniegto detālplānojuma grozījumu redakciju un konstatēja: 

- Nosacījumu 6.4.punktā ietverta prasība, ka detālplānojuma sastāvā izstrādājama vizuālās 
ietekmes analīze plašākas apkārtnes kontekstā no raksturīgākajiem skatu punktiem, kontekstā 
ar plānotajām izmaiņām detālplānojuma teritorijā un šai teritorijai tuvumā esošo apbūvi, īpaši 
kultūras pieminekļiem, ievērojot arī TIAN 5.pielikuma “Izpētes” 3.nodaļas “vizuālās ietekmes 
analīze” prasības. Pārvalde uzskata, ka detālplānojumā ietvaros izstrādātā vizuālās ietekmes 
analīze  tikai daļēji atspoguļo iespējamo apbūves scenāriju pēc sagatavotā iespējamās 
apbūves ieceres modeļa, ja tiks īstenoti detālplānojumā noteiktie apbūves parametri.  

Ņemts vērā. Vizuālās ietekmes materiāli papildināti ar 
daudzskaitlīgām 3d vizualizācijām, kas atspoguļo apbūves apjomu 
konceptuālu kompozīciju saistībā ar tuvējo apbūvi (kultūras 
pieminekļiem). Vizualizācijas uzskatāmi demonstrē detālplānojuma 
grozījumos noteikto apbūves veidošanas nosacījumu īstenošanu. 

 Vienlaikus tā nesniedz pamatojumu plānotajam maksimālajam apbūves augstuma 
izmantojumam 42 metru augstumā, kas iecerēts apakšzonās  P49-1, P49-2, P49-3 un jauniem 
būvapjomiem šobrīd neapbūvētajās zemesgabalu Jūras ielā 23 un Majori 1407 (Jūras ielā 27) 
daļās, nesniedzot pārliecību par apdraudējuma novēršanu kultūrvēsturiskās pilsētvides 
aizsardzības kontekstā. 

Ņemts vērā. Papildus pievienotajām vizualizācijām, papildināts 
detālplānojuma paskaidrojuma rakstā ietvertais apbūves attīstības 
skaidrojums. Lai novērstu interpretācijas detālplānojuma īstenošanā 
izstrādājot konkrētus būvprojektus, materiāls papildināts ar  grafisku 
skaidrojumu par noteiktajām prasībām – raksturīgajiem fasāžu 



18 

Nr. 

p.k. 
Priekšlikumi un institūciju atzinumi  

Komentārs par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 
noraidījuma pamatojumu 

notinumiem ielas frontē tuvējo ēku kontekstā un apbūves augstuma 
karti (teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu 2. pielikums 
“Maksimālais ēku augstums apbūves zonās” un  3. pielikums 
“Apbūves izkārtojuma galvenie principi”), kas grafiski atspoguļo 
teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos ietvertās prasības. 

 Pārvalde iebilst pret 1981.gadā celtās esošās ēkas paaugstināšanu, kas nav pamatota. Ņemts vērā. Redakcionālo koriģētas prasības attiecībā uz funkcionālo 
apakšzonu P49-1 un uzskatāmi teritorijas izmantošanas un apbūves 
nosacījumu 2. pielikumā “Maksimālais ēku augstums apbūves zonās”. 

 Pārvalde atgādina, kas saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu zemesgabalos Jūras ielā 23 
un Majori 1407 noteikta Publiskās apbūves teritorija (P49) ar maksimālo apbūves blīvumu 40%, 
bet apbūves augstumu 42 m. Vienlaikus tā ir teritorija ar īpašiem noteikumiem: “Kūrorta 
teritorija”, kur kūrorta objektu – ārstniecības iestāžu, sanatoriju, kūrorta poliklīniku, un viesnīcu 
(spa viesnīcu, kūrortviesnīcu) ēku apbūves augstumu un stāvu skaitu pieļaujams palielināt līdz 
37 metriem, 12 stāviem, ja ēka nerada negatīvi ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, un, lai 
novērtētu objekta ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, detālplānojuma sastāvā veic plānotās 
apbūves vizuālās ietekmes analīzi no detālplānojuma darba uzdevumā noteiktajiem skatu 
punktiem, ietverot pilsētbūvnieciskās kompozīcijas un silueta koncepciju detālplānojuma 
darba uzdevumā noteiktajā izpētes teritorijā (sk. spēkā esošā teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 2412. un 2413.punktus).  

Ņemts vērā. Paskaidrojuma rakstā sniegts skaidrojums par to, ka 
detālplānojumā konkretizēts objekta maksimālais apbūves augstums, 
nosakot to atbilstoši funkcionālās zonas attiecīgajām prasībām. 
Galvenie pamatojumi ir saistīti ar Jūrmalas attīstības stratēģijā 2010. 
– 2030. gadam uzsvērtajiem mērķiem, prioritātēm un konkrētā 
kūrorta objekta attīstības ierobežojumiem kontekstā ar tā izaugsmes 
potenciālu – limitēto teritoriju un nepieciešamību papildus ievērot 
apsvērumus dabas vērtību saglabāšanai un apbūves izvietojumam 
kontekstā ar tuvējām vēsturiskajām ēkā, tostarp kultūras 
pieminekļiem. Ievērojot šos apsvērumu, liela teritorijas daļa 
detālplānojuma grozījumos ir noteikta kā neapbūvējama. Kūrorta 
komplekss kopumā, ietverot potenciālos jaunos paaugstinātos 
apjomus ir pozicionēts kā perspektīvās silueta kompozīcijas (pamatā 
skatos no jūras puses) galvenā dominante (kulminācija), kas tādejādi 
iezīmē un uzsver arī faktisko lineārās pilsētas centru (centrālo 
mezglu). 

 - Nosacījumu 6.10.punktā tika norādīts, ka jaunu būvapjomu izvietojumam un esošo 
paplašināšanai neizmantot teritorijas tiešā arhitektūras pieminekļu tuvumā. Tomēr apakšzonā 
P 49-5, kas noteikta zemesgabala Jūras ielā 23 stūrī ar Tirgoņu ielu un ar skatu no pludmales,  ir 
paredzēts būvēt 3 stāvu ēku, kas daļēji aizsegtu skatu uz kompleksa 1981.gadā celto būvi, 
atrastos līdzās apmeklētāju iecienītajai terasei ar “Bruņurupuča” skulptūru un būtu tikpat augsta 
(iespējams pat augstāka) kā Tirgoņu ielai otrā pusē esošais arhitektūras piemineklis “Jūras 
paviljons ar terasi” (valsts aizsardzības Nr.5701). 

Ņemts vērā. Detālplānojuma risinājumos ietverts grafisks un tekstuāls 
skaidrojums par apbūves kompozīcijas veidošanu, tostarp, ņemot 
vērā ļoti, mainīgo un arī jau būtiski izmainīto reljefu, fiksētas absolūtās 
augstuma atzīmes (virs jūras līmeņa) apbūves augstuma noteikšanai. 

 Tāpat apakšzonā P 49-7 ir paredzēta jaunbūve līdz 3 stāviem, 12 m augstumā zemesgabala 
ziemeļrietumu daļā, kāpas virsotnē – vietā, kas atrodas tiešā valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa “Dzīvojamā ēka” (valsts aizsardzības Nr.5499) Jūras ielā 13/15 tuvumā, 
paskaidrojuma rakstā atzīmējot, ka apbūves mērogs ir salāgotas arī ar blakus zemes vienībā 

Ņemts vērā. Detālplānojuma risinājumos ietverts grafisks un tekstuāls 
skaidrojums par apbūves kompozīcijas veidošanu, tostarp, ņemot 
vērā ļoti, mainīgo un arī jau būtiski izmainīto reljefu, fiksētas absolūtās 
augstuma atzīmes (virs jūras līmeņa) apbūves augstuma noteikšanai. 
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esošo ēku – valsts nozīmes arhitektūras pieminekli “Dzīvojamā ēka” (valsts aizsardzības numurs 
5499). Detālplānojumā nav ietverts pamatojums minēto jaunbūvju nepieciešamībai, tostarp tās 
netiek vērtētas vizuālās ietekmes analīzē. Pārvalde norāda, ka jaunbūvju paredzēšana 
arhitektūras pieminekļu tuvumā ir pretrunā ar izsniegtajiem Nosacījumiem. 

Iespējamā jaunbūve izvietota attālināti no kultūras pieminekļa 
(būvlaide ir noteikta 9m attālumā no atjaunojamās Vanagu ielas, bet 
Vanagu ielas platums ir 4m). 3D modelī un fasāžu notinumos 
pārbaudīts apbūves augstums saistībā ar blakus esošo kultūras 
pieminekli. 

 - Apakšzonā P 49-4, kas noteikta zemesgabalā Majori 1407 (Jūras iela 27),  tiek piedāvātas 
vairākas iespējamās alternatīvas – apbūve līdz 3 stāviem, labiekārtots un apzaļumots skvērs vai 
autostāvvieta. Pārvalde nosacījumu 6.7. punktā ir lūgusi izstrādāt transporta infrastruktūras 
attīstības risinājumu, to skaitā izvērtējot transportlīdzekļu novietnes pamatojumu un 
nepieciešamību zemes vienībā Majori 1407, kur pašreiz atrodas skvērs ar zālienu un priedēm. 
Transporta izvietošanas jautājumi detālplānojumā nav risināti, atstājot autostāvvietu un 
velonovietņu skaita un izvietojuma noteikšanas iespēju būvniecības ieceres dokumentācijā. 
Pārvaldes ieskatā ir nepamatota iecere 919 kvadrātmetru nelielajā laukumā ierīkot 
stāvlaukumu un uzskata par vēlamu pilsētvides kontekstā nozīmīgo zaļumu teritoriju saglabāt 
bez 3 stāvu apbūves, publiski pieejamu un labiekārtotu.  

Ņemts vērā. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi ir 
redakcionāli precizēti, fiksējot vienu alternatīvu, t.i., ietverot  zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 13000091407 apakšzonā P 49-8 (bez 
apbūves). 

 - Zemesgabala robežu pārkārtošanai (sadalīšanai) ar diviem piedāvātajiem variantiem nav sniegts 
pamatojums, līdz ar to Pārvalde iesniegtajās divās redakcijās piedāvāto robežu pārkārtošanu 
(zemesgabala sadalīšanu) nevar vērtēt. 

Tā kā detālplānojuma grozījumu robežās vēsturiskā zemes vienību 
struktūra ir zudusi un nav atjaunojama, detālplānojumā izstrādāts 
risinājums, kas fokusēts uz nosacījumiem savstarpēji saistītai visai 
detālplānojuma teritorijas attīstībai tostarp, ekonomiski pamatotai 
kūrorta kompleksa izaugsmei un iespējām tā darbības dažādošanai, 
nostiprinot kompleksa attīstības ilgtspēju. Zemes vienību robežu 
pārkārtošanas risinājumi detālplānojuma sastāvā piedāvāti variantos, 
t.i., to realizācija nav obligāta un izrietēs no racionalitātes un 
ilgtspējas apsvērumiem. 

 - Ņemot vērā Nosacījumu 6.3.punktu, detālplānojuma grozījumu dokumentiem būtu 
pievienojami kvartāla telpiskās attīstības vēsturiskā izpēte un pilsētvides ainavas analīze vai 
aktualizēti iepriekš 2006.gadā veiktās izpētes materiāli. 

Ņemts vērā. Aktualizēti iepriekš 2006. gadā veiktās izpētes materiāli. 

 - Paskaidrojuma raksta 22.lappusē 2.tabulā precizējams norādītais apgrūtinājums: individuāli 
noteikta aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras 
pieminekli (valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija), jo detālplānojuma teritorija 
neatrodas aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli, bet gan valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, uz kuru attiecināms apgrūtinājums: valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (apgrūtinājuma kods – 7314010602). 

Ņemts vērā. Kļūda paskaidrojuma rakstā novērsta – precizēts 
norādītais apgrūtinājums. 

 Ņemot vērā 6. punktā konstatēto, Pārvalde sniedz negatīvu atzinumu par detālplānojuma grozījumu redakciju. Pieņemts informācijai. Detālplānojuma materiāli, konsultējoties ar 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālistiem, atbilstoši 
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Nr. 

p.k. 
Priekšlikumi un institūciju atzinumi  

Komentārs par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 
noraidījuma pamatojumu 

ieteikumiem, papildināti ar informāciju (grafiski un tekstuāli), kas 
uzskatāmi demonstrē risinājumu būtību un saistošās prasības. 

11. VAS “Latvijas valsts ceļi" Rīgas nodaļa  

 Izvērtēšanas rezultāts: VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļa izvērtēja iesniegto detālplānojumu grozījumu 
zemesgabaliem Jūras ielā 23 (kadastra apzīmējums 1300 009 0107) un Majori 1407 (kadastra apzīmējums 1300 
009 1407), Jūrmalā. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļai nav iebildumu projekta risinājumam. 

Pozitīvs atzinums – nav iebildumu projekta risinājumam. 

12. SIA “Tet”    

 SIA „Tet” nav pretenziju pret izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju zemes gabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā 
,Majori 1407 ,un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā . 

Pozitīvs atzinums – nav pretenziju pret izstrādāto detālplānojuma 
grozījumu redakciju. 

13. Valsts meža dienests Rīgas reģionālā virsmežniecība  

 Rīgas reģionālā virsmežniecībā saņemts iesniegums ar lūgumu sniegt atzinumu par  
detālplānojuma grozījumiem zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un  pludmales 
apkalpes teritorijā no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā.  

Izskatot Meža valsts reģistra datus par zemes gabaliem ar zemes vienībām Nr.13000090107, 
Nr.13000091407 un Nr.13000090101 daļai, secināms, ka Valsts meža dienestā nav dati par mežu šajos 
īpašumos. Lai arī īpašumā ar zemes vienību 13000090107 ir kokaugu kopa, kura definējama kā mežs, 
īpašumā 22.12.2014. veicot precīzo uzmērīšanu, eksplikācijā visā platībā uzrādīts zemes lietošanas veids 
– zeme zem ēkām un pagalmiem. 

Ievērojot augstāk minēto un iestādes kompetences jomas, virsmežniecība vērtējumu par 
detālplānojuma grozījumiem nav tiesīga sniegt.  

Informē, ka vērtējumu nesniedz. 

14. AS “Sadales tīkls”  

 AS "Sadales tīkls" nav iebildumu un papildus prasību SIA “Grupa 93” izstrādātajam 
detālplānojuma grozījumu redakciju zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un 
pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā. 

Pozitīvs atzinums – nav iebildumu un papildus prasību izstrādātajai 
detālplānojuma grozījumu redakcijai. 
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2. Priekšlikumi (Kopija) 

2.1. IESNIEGUMS NO IEDZĪVOTĀJA 
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3. Institūciju atzinumi (Kopijas) 

3.1. AS “GASO” 
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3.2. SIA “JŪRMALAS ŪDENS” 
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3.3. VESELĪBAS INSPEKCIJA 
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3.4. SIA “JŪRMALAS GAISMA” 
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3.5. JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES INŽENIERBŪVJU UN ĢEODĒZIJAS NODAĻA 
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3.6. JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES VIDES NODAĻA  
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3.7. JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES ĪPAŠUMU PĀRVALDES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU NODAĻA  
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3.8. JŪRMALAS PILSĒTAS DOME INFRASTRUKTŪRAS INVESTĪCIJU PROJEKTU NODAĻA 
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3.9. VALSTS VIDES DIENESTS LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ PĀRVALDE 
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3.10. NACIONĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA PĀRVALDE 
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3.11. VAS “LATVIJAS VALSTS CEĻI” RĪGAS NODAĻA 
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3.12. SIA “TET” 
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3.13. VALSTS MEŽA DIENESTS RĪGAS REĢIONĀLĀ VIRSMEŽNIECĪBA 
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3.14. AS “SADALES TĪKLI”  

 


