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Ievads 

Telpiskās attīstības vēsturiskā izpēte un pilsētvides ainavas analīze kvartālam Jūrmalā, Majoros, 

starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali ir veikta 2006. gadā. Izstrādājot detālplānojuma 

grozījumus zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, Majori 1407, 

Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000090101 

daļai – pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā sākotnējā izpēte ir papildināta ar 

informāciju par apbūves attīstību laikā no 2005. gada. Papildinātajā materiālā ir apkopoti realizētie 

būvprojekti, kas atspoguļo  kultūrvēsturiskās vides izmaiņas kvartālā šajā laika posmā. Izpētei pievienota 

arī informācija par  2003. gadā ekspluatācijā nodoto namu Ērgļu ielā 4, jo šī pilsētvidē dominējošā būve ir 

viens no objektiem, kas ievērojami mainījis pilsētainavu kvartālā. 



I KVARTĀLA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS VĒSTURISKĀ 
IZPĒTE UN  

PILSĒTVIDES AINAVAS ANALĪZE 

(KULTŪRVĒSTURISKĀ IZPĒTE) 

KVARTĀLS JŪRMALĀ, MAJOROS, STARP JŪRAS IELU, VANAGU 
IELU, TIRGOŅU IELU UN PLUDMALI 

Pasūtītājs: SIA “Baltic Hotel Group” 

(Reģistrācijas Nr. LV 4003684043) 

Izstrādātājs: SIA “DDL” 

(Reģistrācijas Nr. LV 4003577178) 

2006. gads 
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1. Kvartiila vGsturiskii attlstlba

Kvartals Jurmala starp JDras, Vanagu, Tirgor;u ielam un pludmali
atrodas Majoros.

_ Majori kop5 17. gadsimta lidz pat 1920. gadam atradas
baronu Firksu dzimtas 1p_a.uma- Vel ap 1g50. iadu Juras I"f", 

"i"aTi::.mitrs kapu meZs, kura tika ganiti lopi. Zemesgabalus vasamlcu
bDr,niecibai barons iznomaja, sakot ,ro D.rbrltu robeZas. Maj;;planojumam rakstur-rgi gareni, ieslipi kvartari, kas sadaliti salidzinosi
mazos ( ap 800 kvm.) zemesgabalos. Slipums veidots ar mer$i 

"i;";-"tvaldo5osjDras vejus. Zemesgabali kapds gar Juras ielu veidoti saridzinosi
plasaki un paredzeti k[rorta cert4u buvniecrbai. ApbDvi raksturoja s-rkiparceleti, blivi apbUveti gruntsgabali, turklat vienrga teritorija, kur Ckas
novietojuSas kapas un |rdzpat pludmalei. To noteica rpasnieku veresanas
nopeln-rt uz zemes rentes rekina (kartes fragments I. pi;tikuma).

Zemesgabali kvartala statp JDras, Vanagu, Tirgogu ielam unpludmali bija sadahti un apbUvcti lldz I8Ti.gaduml nuvira_ Ulu
izveidoti 8 gruntsgabari. Kvartara vid', perpendikulari ptuomalei atradas
Maza Omnibusa (vel6k Omnibusa) iela (kaites fragments 2. pielikuma).

1897.gadd, kvartala_ e-so5ajiem zemesgabaliem bila sekojoias
adreses: Jlras (Bilderiingshofskaja, Morskaja, See) iela 19, 21, 2i,-t;,'
27129,31, Omnibusa iela 1, 3. Zemesgabali starp Vanagu un Omnitusa
ielu dal-rti perpendikulari pludmalei un J,l.u, ieiai, bet 

-starp 
omnibusa

ielu un Tirgo4u ielu divi zemesgabali novietoti paraicli piudmalei un
JDras ielai, bet trrs - perpendikul ari (kartes fragmeits 3 . pietikuma).

_ .2!.euarimta 30. gados zemesgabali bija apbtveti samera bhvi. Ja
Jtras iela 1-9 yl 21 bija veidota tikai ielas apbnve, un kapu reljefE bija
novietota tikai lapene, tad zemesgabals JUras ielA,23 bija-apbuvEts gan
lidzenaja dala, gan kapas. Savukart, zemesgabali Omnibusa-iela 1 ui 3
pilniba atradas kapu reljefb, un tajos katra bija uzbuvetas vairakas ekas.
zemesgabala omnibusa iela 3 rpasnieces Karmena Lubihs un Ida Sabulis
ka vacu lautrbas Latvijas pilsones izcelojuias uz Vaciju.

_ Bl-wi apb[v€ts bija an zemesgabars JDras iela 3 r, kas sniedzas no
ielas hdz pludmalei.
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Bijuids lapenes vieta uzbDveta vasaras kafeinica.

- li" Vanagu ielas... fragmentari sagtabajies ar1 vesturiskaisnoZogojums, kas kadreiz brlrs zemesgabaram JDras iela 19.
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No vesturiskds aolrtves kvartdld saglabdjuSas tikai divas ekas.viena atrodas biiusaid zemesgabala JilEa;i - Latvijas b'warstslaika ta bija rDpnieka Strausa dZwojama cf." _ *."_ rca (4. pielikumd).

_ Ta ir vienstavu koka eka ar apmetumu fasades un mezonrna izbDvi.Ekas galvends fasades me
1lu5ii,eiao;ums;#:liT#lrY;,1"#1,?ffi :#ff 1l"trll,"fEka bija sagrabajies makslas 

-piemir"r.ri. ] rp"erris, kas tagad pdrvietots
;Hff :x',i:HAi::.'r'tt'*i,tu.i'ti'"niln'o;u-";;i;;""rou.
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. BijuSaje zemesgabala Juras iela 19 ielas
:11-".1",5.5i uuru*iil ar mezonina * u..*0,1-l!rve-atradusies liela
virtuves" piebDvi ziemelu daJa (5. ii",n*'ut}Ji lzoYvim.un ,,vasaras

[f 
*o'.vanaguieras'sagraua.y:uil'ffi iJJ.ff;ffi r*ltilft ,jffi 

*xo.:
Pareja apbDve vai  nu o.Ei l 'c i  l .^ i ;  : r -=,  _ rpasaules kara vai noiuutrXX 911T: 9"'-'" ilgdkd laika perioda pcc orra

"nru, j u"o u r ;,:1 il;il ff",;iit'# ilh::iu 
s ak u m a p i rm, ;;;;;

ZaudEtaun apbivdta Omnibusa ielas daJa Jajd kvartdld.
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Slegta ir Vanagu iela.

JDras un Tirgogu ielu strlri izveidots skvers.
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Kapa Tirgor.ru iela-s paru 
luTwu puse kopS 1995.gada atrodas

;:iffiin';i:[ll i;fi***oucis (terniets ]a.,i,' ea.au,, i;;;;;;;
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2. ApkErtnes kultiirvides raksturoj ums.

Kvartals atrodas valsts no_z-rmes pilsetbDvniecrbas pieminekfaDubultu - Majoru - Dzintaru _ Bulduru _ Lierupes vasarntcu rajoni(valsts aizsardzrbas Nr. 60g3) teritorija un aihitektriras un maksraspiemineklu JDras iela 13, Jiiras ielA 2b un fiigoau iela 1 100 metruaizsardzrbas zonas.
Dz-rvojama €ka Jiiras iele 13 celta 1939. gada, arhitekts levsvitlins (1885-?) Ta bija lrtv1j.as brwalsts laika pazistamas sabiedriskas

_darbinieces un izdevej as Emiiijas Benjamiau, fj"atipudums. I 998.gadarpaSums denacionalizets Benjamilu mantinietiem.

Ta ir grezna vasamica, kas raksturo centienus veidot prestiZuarhitekturu. Ekas telpiska kompozrcij a veidota racionalisma arhitekturas
i..tnu1a1 fasaZu apdare izmaniojot historisma stila elementus. Domin€lakoniskais bDvapjomu kdrtojums, pla5as, stiklotas virsmas ;;horizontalo ,niju akcenti. Monumentalas oivsiavu ekas apj oms putluui,kapas relj efam un veido vairakus lmequs interjera. Neskatoties uz to,iekdtelpu planojums parsteidz ar funkcionalu skaidribu un rru.,noni;u.
Ekas eleganci pastiprina dabiskd akmens plat4u apSuvums, kur6 savu

t
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liecrbu ir atstajis otrais pasaures kars: tumsakas krasas neizdzesamilaukumi ka pretgaisa ajzsardztbasnot"if.u_u f .ur-rou.

Eka atrodas makslas vertibas, kuru lielaka dala darinatas 19.gadsimta beigas - 20. gadsimta sakuma. Tas atrodas Kamrna zale,Mlzikas telpa, Mednieku istaba ur, 
"it.r.. 

NaLa otra.;a stava atrodas"Baltd guJamistaba.., kurai mebeles 20._30. guaos ia.irralt. L"t fipazrstamais kokamatniecrbas meistars M. paeasti

_,^,,^-lulltutk .par Benjamilu_luTt pagalma puses burvibu ar zalaju,zledlem un vaftu naminu rakst-rj is gimenes draugs rakstnieks R. Ozols:"-E1ot c-auri darzam,mani paryema smarZas, kas nala no garkatu rozEm uncitam ko5u krasu pufem. Efektigas 
""ltn.s 

fona laisujas jDra velaspecpusdienas saules staros.'
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' Teritoriju norobezo grezndkais J[rmalas metala Zogs, kas darinats

i:-::|ti:$ lergeja Antonova (1884_1e56) metiem. Zogs unan ekasDarKona un terases margas ir makslas piemineidi.

a
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Eka Juras ieli 29 celta 20.gadsimta sakuma neogotikas formas.Divstar' koka konstrukciju .Jltn" u.iiotu asimetriska fasazukompozrcija ar stdra tomi un kokgriezuma ;;k;;. To raksturo dzeeulijumtl naygeya un logu noformEjJmd, u*""ia-u a"to;;il;.;#;ii
mazajos lodzi4os tomt ka ari aboii4)apasmotivs.
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Interjera atrodas vesturiskais k6sns * karnins. p€dEjais ekas rpainieksLatvijas briwalsrs raiki bija Aureliuss Zebergs. lg4g.gacra €ka tikanac ional izeta un izmantota sanatcrij as vaj adzibarn'.
P€c denacinnalizacijas r003'gar1d tta ursat ru €kas atjaunoiana. Ta ka€ka.tik-ilgus. gadus bija neapsaimniekota, to demeinteja ttfs posmos,vienlaicigi arjaunojoi demonterAs-_daJas. jaglabaras detalas d_*ej;.Inteqiera dekor*rivd rpjl: tika" atjar-ricta pec uzmerijumiem.
. , - 

200.5.S{6 arjaunor5_€ka rika ie$auta 100 Latvijas ,uL.ptaf*"kulllras piemineklu sarakst5.

.Zemesgabals Tirgogu iel* I novietnts uz kipas un atdahls noJr:ras ielas apbtives. Ziemelu dala tas robetojas ar pludmali.

.. Jiras paviljona 6ka (arhitekts Arturs Mediingers) ar terasi irpils€tbuvnieciski nozin.rigs plirclmares apb*ves akcenti'. Iria ruoeta :0.gadsimta s'kurni * 1909' gadn" Ti bija sabiedriska certne, kura saisaita arv-irkni 
.altivai atpnai paredz€raj iem izktaid.s obj ekiem. gr.-r' ;Ji"J.

dala bija_izveidoia plaia divu limegu zale, kuri slkorn.ji 
"t.udt; 

;;;virpulgrida un restorAns. Iespaidlgs divstdvu koka karkasa aplorns armezoninu izb*vdm. Apjoms akcentdts ar sraidu, kvadrdtveida ln*u iranr;ziemelrietumu stsii, reiz€ uesverst ari ielas sdkumu. r*aJ.r-"i^aii
at'ieglo pilasiru ritms un plaSie srikl:jumi. Ekas apclar€ pielietoti ari
kokgriezuma dekorativie elenenti. 

-Ipaii 
grezni ir siruergriezumi jumta

savilces un tor+a dalasjumtgal€s, profileti kron5teinr un dzepas.
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. _fldoarlu perjoda, kapitAla rcrnonta laik6 19g0" gados, €kafrytaiinate pagSrna puse, piebovcjot viauves iloka o"lrgr-&"fr.g&,miira konstrukcijd.

. !rylizijot intdera projektu, tika saglab*ta centrda e6le arsimerriskarn k{p4u izbivgm
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_ P€c rekonstrukcijas 2005,gada
dzrvojamo €ku. Vizuali saglabata €kas
saglabdtd v€sturiski interjera apdare.

Jiras paviljonr
arhitektiil?, bet

parb0v&s par
eaud€ta dal€ji

_ - Ekas arhitekturu papildina pla$a, pret pludmali vdrsta terase, kasm[r€ta no kallakmens reizd ar pirm6 puUgon" buvnieclbu vei tS.gadsimta devijdesmitajos gados. Terai*, L[." siena jiras pus€
izveidolas smaillska airas, kums rrdz ar apjomu .,viduslaicigo'i nort uau i,rakstudgs historisma arhitektrras objek* un kompleksa*ar €ku veideivienu no izteiksmigikaj iem pludmales arh itekturas nll.ltiern.
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3, Kvartala ainayas ar apbnvi analTze no Jnras ielas unpludmales s*isflb* ar srhitektnras un rnakslas pieminekfu
aizsardzrbu un Jfrrmalas pils€tas t€ls veido${oas *oncepciju

Majoru v€sturiskais centrs ir yiena no retqiim vietim pilxti, kurv€sturiski apblve realiz€ta an pludmal€. Latvij,sbrilvatsts laita &fSir;
btja pazistami ar pludnral€ novietoto restoranu .Jftonberga ,irp"lgri;;,
kas diemi€l, lr& iodietai nav saglabajies. An- puionUu ;;*r;hrpinajas pludmares labiekdrtosana - l-955- gada izbtvija s*ai., ri*o",u
un kf,pnes uz pludnali rura.idas ieras gara, Joras paviljcna tems€ tikanovietotas liela izm€ra cilvdku fign'"s. I 960. * iajos gados f*ajoropludmal€ rika uzstadtra iautumeitas figtrra. K6pu pataje pa;Oijas fip;;idadivst'ru paviljoni, kuros iekdrtoju kafelorcaru* ar pludmales inventiru
saisft's ncmas punkius. Arhitektoniiki interesantau ala vienstSvu
apalas rai poligonilas fcrmx kioski, no kuriem viens vel redzams
Iyid* ielas kipu zoni. Diemi€l p€c 1969. gada v€&as lielaka dala nolabieklrtojuma un vasar:rs sezonai rakstufgas Jpb*r., nav saglab{jusies.

Pludrnales apbtve turpidjis ari 20. gaOsimta ?0. tajol g;;;. i"laika periodu raksturo rielu objektu briwieciba, kf i 
- 

tik; veidotiv€stariskajai videi neatbilstoil t1",li m€rogi. 197i. gad;. aprL*aro"aakvartili arhitekti Modris $elzis, vikors vigums un Normunds pavars
rzprojeki€ja sanatorijas,,Rlgas Jiinnala', gularn'korpusu ar peldbaseinq konodeva eksplua$oijE 1982" gad6. J6ak-me, ta Cagonati sagrieztaisgalv.en,. korpusa.novietojurns zemesgabari aeatbilda vesturiskis iplru"snovietqiuna principiem.. 1995. gadA zemesgabala jnras pus6 tikanovietota JAla BArdas skulptdra,,Brugurupueis",*kas verte.iama pozinvi.

Lai saglatrItu kr,anala v€sturiskas apblves struktiru u* turpinitupinnEs Latvijx brTwarsts laika iedibinaks prudmales rabiekertojuma
tadtuijas, butu rekomend€jams:

l. Blakus zemesgabalos eso$ajiem valsts nozlmes
arh*elt*ras un rnakslas pieminekfiem * dzJvojamai €kai
Jnras ieli 13 {ieskaitot:ogu unterases) un viei€ies
nozlmes ar{ritel1uras pieminekliem _ dztvojamai ckai
Jtras ieli 29 un Tirgogu iela 1 nodroiinima atbilstoia
vide un vizuSlds uztveres iesp€ja neaizsedzot obiekhrs ar
jauniem apjomiem.
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2. Psedzama tikai augstuerti"g& @ individuata pmje*b
veidotu $eanas rakshrna cbjektu novietoiana Ma$oru
v€stniskqje phdmalg, atsqi$ b{ilru ske laukmu uz
valst$ aiz$argdjamiem objetfiem.

Rekondrucjs csoSo apbnvi Jaras iele 2t, 23 - 23 *xt
@ni*dzams esosais €kr asgt&rms.

SAtabjana *n {aunojama ess$a v€sturiski eka JIms
iela 2l .

3.

4.
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II Kvartāla telpiskās attīstības vēsturiskā 
izpēte un pilsētvides ainavas analīzes 

aktualizācija (2020.g.) 
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Attēls 1. Realizētie projekti detālplānojuma grozījumu apkārtnē  (Pamatne: https://www.kadastrs.lv/, 2018. gads). 

https://www.kadastrs.lv/
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Attēls 2. Realizētie projekti detālplānojuma grozījumu apkārtnē  un Jūrmalas apbūves izvērtējums (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi, 2016. gads. (TIAN, 7. pielikums, 6 lapa)). 



1. Atpūtas nama jaunbūve Jūras ielā 26  
Projekta izstrādes laiks: 2011. gads. 

Zemes vienības kad. Nr. 1300 009 2507.  

Projektētājs: SIA Projektēšanas birojs “Arhis”. 

Pasūtītājs: SIA “Piejūras māja”. 

Zemes vienības platība: 1977 m2. 

Apbūves laukums/apbūves blīvums: 569.2 m2 (29.9%). 

Brīvā zaļā teritorija: 69%. 

Kopējā virszemes stāvu platība/apbūves intensitāte 1671.14m2 (88.1%). 

Tehniskais projekts paredz 11 atpūtas vienības, kas savstarpēji saistītas ar kopēju kāpņu –  lifta 

mezglu. Pagrabstāvā plānota kopīga autonovietne 18 mašīnām. Projekts paredz teritorijas apzaļumošanu 

un jaunu stādījumu veidošanu (koki, krūmi, dzīvžogi, puķu stādījumi saskaņā ar apzaļumošanas shēmu). 

Projekts paredz arī “robeželementa” (mūra žoga) sakārtošanu, uzlabojot tā tehnisko un estētisko kvalitāti 

(virsmas apmešana, atsevišķu posmu demontāža un jaunbūve un apzaļumošana). 

Ģenerālplāna risinājumi paredz ēkas būvapjomu izvietot zemes gabala vidus daļā. Galvenā ieeja 

ēkā paredzēta no Tirgoņu ielas, iebraukšana teritorijā (pazemes stāvvietā un saimniecības zonā) – no Jūra 

ielas.   

Arhitektoniskais risinājums ēkai; plānojuma principi: ēka veidota kā 3 stāvu būvapjoms, kas sastāv 

no divām savstarpēji saistītām daļām, kas savienojas savā starpā ar starpelementa – kāpņu – lifta – gaiteņa 

palīdzību, un veido vienotu kompozicionālu veselumu. Dzīvojamās zonas orientētas uz D vai DR pusi, pie 

tām paredzētas ārtelpu zonas. 

Kompozicionālie principi: arhitektoniskais risinājums veidots kā trīsdaļīga kompozīcija, kur vidējās 

daļas apjoms ir caurskatāms, gaisīgs, nedaudz atgādina Jūrmalas raksturīgos verandas motīvus, un apvieno 

(sasaista) ēkas Z un D daļu kubiskās formās veidotos apjomus vienā veselumā. 

Būvapjomu kompozīcija ļauj “iesaistīt” vareno zemes gabala vidū augošo priedi ēkas 

kompozicionālajā “spēlē”, tās tuvumā veidojot galveno ieeju ēkā.  

Vidējās daļas stiklojuma dalījums netieši atgādinās Jūrmalai raksturīgo arhitektonisko un 

amatniecisko paņēmienu lietojumu. Būvapjomu nosacīti sīkais dalījums, mēģina sasniegt mērķi – pēc 

iespējas labāk iekļauties apkārtnē, kā arī patreizējā vides raksturā un vietas savdabīgajā dažādībā. 

Ēkas ārējās apdares principi: ēkās ārējā apdare paredzēta, pamatā pielietojot 3 materiālus: 

ventilējamas fasādes apšuvuma plāksnes, stiklu un metāla elementus. Fasādes blīvās daļas paredzēts 

veidot kā kvalitatīvas dabīga materiāla apšuvuma virsmas. 
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Attēls 3. Atpūtas nama jaunbūve Jūras iela 26 vizualizācija. 

 

Attēls 4. Atpūtas nama jaunbūve Jūras iela 26. Skats no Jūras ielas (02.2020.). 

 

2. Divstāvu sešdzīvokļu dzīvojamā māja Jūras ielā 32 
Projekta izstrādes laiks: 2005. gads. 

Zemes vienības kad. apz. 1300 009 2701 003. 

Būvprojekta autori: arhitekte N. Saulespurēna, arhitekte L. Brenčeva. 

Izstrādātājs: SIA “ModusMood”. 

Pasūtītājs: J. Sprūde. 

Apbūves blīvums: 40%. 

Maksimālais augstums, stāvu skaits: 2 stāvi. 

Zemes gabala platība: 2385 m2. 
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Ēkas kopējā platība: 1703,2 m2.  

Ēkas apbūves laukums: 700,0 m2. 

Divstāvu vairākdzīvokļu māja ar sešiem dzīvokļiem divu dzīvojamo māju un kinoteātra vietā 

Jūrmalā, Jūras ielā 32 projektēta vadoties pēc pasūtītāja vēlmēm, apbūves noteikumiem, APU prasībām, 

Jūrmalas pilsētas Domes lēmuma nr. 502 un reālās situācijas dabā. 

Projektētā ēka risināta pēc iespējas saglabājot nojaucamo ēku novietni, būvapjomu un vides 

mērogu. Kompozicionāli ēka veidota kā divi atdalīti apjomi, kas savstarpēji nobīdīti. Ēkas novietne risināta 

zemes gabala vidus daļā, maksimāli atvirzīta no dienvidu robežas un ievērojot Jūras ielas esošo būvlaidi. 

Seši projektētie dzīvokļi risināti ar atdalītiem ieejas mezgliem Jūras ielas pusē un pagalma terasēm D pusē. 

Lai ēkas puspagrabā varētu iekārtot autostāvvietas, pirmais stāvs ir pacelts 1.1 metru virs zemes līmeņa. 

Zonā, kur ēka sadalīta divos apjomos, tiek risināta izeja uz puspagraba autostāvvietām. 

Ārējā apdare: ēkas ārējā apdarē paredzēta beicētu, lakotu balināta koka paneļu apdare 

(konceptuāli – no jūras izskalots koks) un otrā stāva jumta izbūves kā jumta sastāvdaļa, apdarinātas ar 

augstas kvalitātes kapara lokšņu apšuvumu. 

Labiekārtojums: teritorijas labiekārtojums veidots, ievērojot divas pamatnostādnes – Jūras ielas 

pusē, kurai ir atvērts raksturs, tiek veidots plašs zāliens ar apstādījumiem. DR pusē katram dzīvoklim tiek 

veidotas ar apstādījumiem atdalītas koka klāja terases. 

 

Attēls 5. Divstāvu sešdzīvokļu dzīvojamās mājas projekts Jūras iela 32, labiekārtojuma plāns.  
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Attēls 6. Divstāvu sešdzīvokļu dzīvojamās māja Jūras ielā 32. Skats no Jūras ielas (02.2020.). 

 

3. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un sanatorijas 
guļamkorpusa Lit.2 rekonstrukcija par mazstāvu daudzdzīvokļa ēku 
Ērgļu iela 6 

Projekta izstrādes laiks: 2013. gads. 

Zemes vienības kad. Nr.: 1300 009 2002. 

Pasūtītājs: SIA “Ērgļu nami”. 

Projektētājs: SIA “Inženieru birojs “Būve un Forma””. 

Zemes vienības platība: 3039 m2. 

Maksimālais ēkas augstums: 12 m. 

Stāvu skaits: 2 stāvi ar jumta stāvu. 

Apbūves laukums: 1067 m2. 

Autostāvvietas (pazemes): 24. 

Apbūves intensitāte: 89%. 

Brīvā teritorija: 64.89%. 

Apbūves blīvums: 35.11%. 

Zemes vienībā saglabājies sliktā stāvoklī esošs bijušās sanatorijas guļamkorpuss. Piebrauktuve 

zemes vienībai ir no Ērgļu ielas. Projektēšanas gaitā pieņemts lēmums apvienot vienā būvapjomā esošo 

un jaunprojektējamo ēku, tuvinot to Ērgļu ielas frontei un veidojot vienotu ieejas mezglu. Apjoms 

izvietojas no 6 līdz 11 m pret zemes vienības dienvidu robežu, respektējot fasādes augstuma un attāluma 

līdz zemes vienībai attiecību prasības no 9 līdz 11 m pret Ērgļu ielu; ziemeļu daļā 4 m līdz zemes vienības 

robežai, savukārt rietumu daļā – respektējot aizsargājamās daļas līniju.  
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Zemes vienības brīvo teritoriju paredzēts labiekārtot, iekārtojot atpūtas un bērnu rotaļas vietu, 

veidojot stādījumu grupas, labiekārtojuma elementus, kā arī teritorijas un fasāžu izgaismojumu.  

Būvei ir paredzēts pagrabs, kurā izvietojas 20 autostāvvietas un tehniskās telpas, divi virszemes 

stāvi un jumta stāvs, kas atvēlēti dzīvojamai funkcijai. Virs jumta stāva paredzēti bēniņi ar brīvo h=1.80 m 

un labiekārtota terase.  

Ēku apdarē paredzēts atjaunot rekonstruējamās ēkas koka apdari, kā arī paredzēta koka apdare 

vai koka faktūru imitējoša kompozītmateriāla apdare jaunprojektējamai ēkas daļai. Būvapjomā paredzēti 

līmēta koka stati un balkoni koka konstruktīvajā risinājumā. Lai vizuāli nodalītu rekonstruējamo ēku un 

jaunbūvi, ieejas mezgls visā ēkas augstumā ir paredzēts stiklots, interjera daļā veidojot ātriju pret to. 

Attēls 7. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un sanatorijas guļamkorpusa Lit.2 rekonstrukcija par mazstāvu 
daudzdzīvokļa ēku Ērgļu ielā 6 vizualizācija. 

Attēls 8. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un sanatorijas guļamkorpusa Lit.2 rekonstrukcija par mazstāvu 
daudzdzīvokļa ēku Ērgļu ielā 6. Skats no Jūras ielas (02.2020.). 
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4. Sanatorijas ēkas Nr. 002 pārbūve par viesu namu Ērgļu ielā 2  
Projekta izstrādes laiks: 2016. gads – 2019. gads. 

Zemes vienības kad. Nr.: 1300 009 1202. 

Projektētājs: SIA “M.A. Design”. 

Pasūtītājs: SIA  “Seagul investments”. 

Kopējā zemes vienības platība: 4904 m2. 

Apbūves laukums: 1578m2 (t.sk. esošā ēka 924m2, projektējamais ēkas paplašinājums 654m2) . 

Maksimālais apbūves blīvums: 30%. 

Maksimālais arhitektoniski un vizuāli dalītu apjomu stāvu skaits – 3.5 stāvi, 15 m. 

Kopējā zemes gabala brīvā (zaļā) teritorija – 35% (projekts paredz brīvo teritoriju 57% no kopējās zemes 

vienības platības). 

Maksimālā apbūves intensitāte –135% (projektējamā apbūves intensitāte – 105%). 

Jumta stāva telpu platība ne vairāk kā 66.6% no iepriekšējā stāva platības (Paredzēts –  66.4%). 

Ēkas risinājumi veikti atbilstoši detālplānojumam (Detālplānojuma grozījumi zemesgabalam 

Jūrmalā, Ērgļu ielā 2, 2016. gads, izstrādātājs SIA “8.Darbnīca”). Ēkas pārbūves risinājums paredz izvietot 

apjomus aptuveni esošās ēkas apbūves zonā, palielinot apbūves laukumu Z pusē, kā arī aptuveni par 3 m 

paplašinot ēku D un DA pusē, izvietojot ēkas norobežojošās konstrukcijas līdz ar detālplānojumā noteikto 

apbūves līniju. Atbilstoši detālplānojumam  tiek pilnībā izpildīti sekojoši norādījumi: 

–  Arhitektoniski un vizuāli dalīti apjomi ar maksimālo būvapjomu 8000 m3. 

–  Ēka sadalīta trīs arhitektoniski un vizuāli atdalītos būvapjomos: I  – 3,5 stāvu (kores atzīme 

+22,90 BAS, 23,06 LAS) ar būvapjomu 5600 m3; II – 3 stāvu ar būvapjomu 4200 m3; III – 3,5 stāvu 

(kores atzīme +22,90 BAS, 23.06 LAS) ar būvapjomu 7500 m3. 

Paredzēta esošas, 1975. gadā celtas, sanatorijas ēkas pārbūve par viesu namu. Būvprojekts 

izstrādāts, balstoties uz Francijas arhitektu biroja SARL CIEL ROUGE CREATION ēkas rekonstrukcijas 

skicēm. Paralēli noris Ērgļu ielas pārbūve, kas tiek organizēta atsevišķā projektā. Esošā sanatorijas ēka ir 

bijusi neapdzīvota daudzus gadus un atrodas zemes gabala ziemeļu pusē. Pārējo teritoriju galvenokārt 

aizņem mežs.  

 

Attēls 9. Sanatorijas ēkas Nr. 002 pārbūve par viesu namu Ērgļu ielā 2 vizualizācija. 
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Attēls 10. Sanatorijas ēkas Nr. 002 pārbūve par viesu namu Ērgļu ielā 2. Skats no jūras puses (02.2020.). 

 

5. Pansionāta ēkas Nr.002 restaurācija rekonstrukcija par dzīvojamo 
māju – savrupmāju ar telpām atpūtai un brīvdienu pavadīšanai Jūras 
ielā 30  

Projekta izstrādes laiks: 2012. gads. 

Zemes vienības kad. Nr.: 1300 009 2610 002. 

Arhitekte: L. Apine. 

Zemes vienības platība: 790 m2. 

Apbūves laukums: 271.3 m2. 

Brīvā teritorija: 317.6 m2 (40.2%). 

Telpu kopēja platība: 270.6 m2 (t.sk. savrupmāju telpu grupa 225.8 m2, izīrējamā telpu grupa 44,8 m2). 

Apbūves blīvums 34.4%. 

Apbūves intensitāte: 34.3%. 

Ēka Jūras ielā 30 ir 20. gs. sākumā celta koka guļbūve ar jumta izbūvi. Tai ir simetriska galvenās 

fasādes kompozīcija, sīkrūšu logi, koka dēlīšu apšuvums. Fasāde rotāta ar kokgriezuma detaļām. Sākotnēji 

būvēta kā dzīvojamā ēka, laika gaitā tā piedzīvojusi daudzkārtējas pārbūves. Padomju laikā tā pielāgota 

pansionāta “Majori” vajadzībām kā “guļamkorpuss Nr.5”. Ēka kapitāli remontēta 1987. gadā. Šajā pārbūvē 

tā zaudējusi daudzas sākotnējās detaļas. 2004. gadā ēkai mainīts jumta segums, logi. Īsi pirms pārdošanas 

tagadējiem īpašniekiem ēkai veikts kosmētiskais remonts, kā arī nelielas nelegālas pārbūves. 

Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 5504. NKMP rekomendē 

saglabāt ēkas apjomu, konstrukcijas, jumta formu, fasādes apdari un kokgriezuma detaļas. Visi šie 

nosacījumi projektā ievēroti. 

Arhitektūras risinājumi: projekta funkcionālais uzdevums ir pārbūvēt ēku par ērtu ģimenes 

mājokli, paredzot atsevišķu telpu grupu, ko iespējams izīrēt. Vislielākās pārmaiņas paredzētas galvenajā 

apjomā.  
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Apjoms un fasādes: ēkas ārējais apjoms netiek mainīts. Fasāde galvenajā skatā, no Jūras ielas 

puses netiek mainīta. Jumta segums (bitumena “dakstiņi”) netiek mainīts. 

 

Attēls 11. Pansionāta ēkas Nr.002 restaurācija/ rekonstrukcija par dzīvojamo māju – savrupmāju ar telpām atpūtai un brīvdienu 
pavadīšanai Jūras ielā 30 vizualizācija. 

 

Attēls 12. Pansionāta ēkas Nr.002 restaurācija/ rekonstrukcija par dzīvojamo māju – savrupmāju ar telpām atpūtai un brīvdienu 
pavadīšanai Jūras ielā 30. Skats no Jūras ielas (02.2020.). 

 

6. Dzīvojamās mājas pārbūve un pirts jaunbūve Jūras ielā 12 
Projekta izstrādes laiks: 2016. gads. 

Zemes vienības kad. Nr.: 1300 009 2204 001. 

Projektētājs: Arhitekts E. Raņķis. 

Dzīvojamā ēka Lit. 001 atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam ir vēsturiskā fona 

apbūves ēka ar saglabājamu apjomu. Esošā ēka novietota Vanagu un Jūras ielas stūrī. Vanagu iela ir šaura, 

ainaviska ieliņa, kas sākas pludmalē, šķērso Jūras ielu un noslēdzas pie Jomas ielas. Jūras iela ir klusa, 

labiekārtota promenāde, kuras abās pusēs novietotas villām līdzīgas savrupmājas. Ielas apbūve ir atšķirīga 

– dienvidu pusē zemes vienības ir mazākas, apbūves blīvumi – lielāki. Ziemeļu jeb jūras pusē zemes 
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vienības ir ievērojami lielākas, arī mājas prestižākas. Daudzas no saglabātajām ēkām ir iekļautas 

arhitektūras pieminekļu sarakstā. Diagonāli pretim ēkai Jūra ielā 12 novietots daudzstāvu SPA viesnīcas 

“Baltic Beach” korpuss, kas aizņem vairākus kvartālus un dominē pār apkārtējo vidi. 

Ēkas būvapjoms un fasāžu apdare. Dzīvojamā ēka Jūras ielā 12 ir raksturīgs 20. gs. sākuma apbūves 

paraugs. Koka konstrukciju būve ar jumta stāva izbūvi. Tradicionāla fasāžu kompozīcija ar simetrisku 

galvenās fasādes risinājumu. Ēkas galvenā fasāde akcentēta ar mezonīna izbūvi, kura pirmā un otrā stāva 

līmenī iekārtota jūgendstila sīkrūšu dalījuma veranda. Analoģiska vienstāva veranda izbūvēta arī ēkas 

R pusē.  

Ēka ir novietota kvartāla stūrī, uz vēsturiskās apbūves līnijas. Tās galvenais apjoms ir taisnstūra 

formas, ar galveno fasādi orientēts pret Jūras ielu. Būvei ir divas ieejas, galvenajā fasādē un pagalma pusē. 

Ēka iekļaujas Jūras ielas vēsturiskajā apbūvē un atbilst 20. gs. dzīvojamo ēku – vasarnīcu kompozīcijas 

principiem. 

Ēkas būvmasa pagalma pusē un rietumu virzienā tiks mainīta atbilstoši iecerētajai funkcijai, 

ievērojot apbūves noteikumos atļauto apbūves blīvumu un ēkas augstumu. Zemes vienības DR stūrī, 

izvietota vienstāva pirts, kas pieskaņota dzīvojamai mājai. 

Teritorijas labiekārtojums. Zemes vienību pret ielām norobežo metāla kalumu žogs pa mūrētiem 

stabiem, bet pret blakus īpašumu – tērauda paneļu žogs. 

 

Attēls 13. Dzīvojamās mājas pārbūve un pirts jaunbūve Jūras ielā 12 vizualizācija. 
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Attēls 14. Dzīvojamās mājas pārbūve un pirts jaunbūve Jūras ielā 12. Skats no Jūras ielas (02.2020.). 

 

7. Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve Jūras ielā 10 
Projekta izstrādes laiks: 2013. gads. 

Zemes vienības kad. Nr.: 1300 009 2210. 

Pasūtītājs: SIA “GP Pluss”. 

Projektētājs: SIA “USPĪĻI”. 

Zemes vienības ir trapecveida – neapbūvēta, bez reljefa: 640 m2. 

Apbūves laukums: 191.3 m2. 

Būves platība: 380.9 m2. 

Stāvu skaits: 3. 

Apbūves blīvums: 30%. 

Apbūves intensitāte: 57%. 

Brīvā zaļā teritorija: 65%. 

Zemes vienībā paredzēta vienģimenes 3 stāvu dzīvojamā ēka. Zem daļas no ēkas pagrabs ar 

tehniskajām telpām. Ēka novietota paralēli sarkanajai līnijai ar gala fasādi pret ielu. Piebraucamais ceļš un 

iebrauktuve no Jūras ielas. 

Galvenie lietotie materiāli un būvkonstrukcijas: dzīvojamās mājas ārsienas no FIBO blokiem, 

siltinātas. Apdarē izmantots krāsots apmetums, koka dēlīšu apdare un ielas pusē krāsains fasādes stikls uz 

distanceriem. Cokols apmests un krāsots. 
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Attēls 15. Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve Jūras ielā 10 vizualizācija. 

Attēls 16. Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve Jūras ielā 10. Skats no Jūras ielas (02.2020.). 

8. Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija/ restaurācija
ar darījumu un atpūtas papildfunkciju Jūras ielā 4

Projekta izstrādes laiks: 2008 – 2012. gads. 

Zemes vienības kad. Nr.: 1300 009 2110. 

Projektētājs: SIA arhitektu studija “L’ESCALA”. 

Zemes vienības: 1410 m2. 

Apbūves laukums: 396.4m2. 

Stāvu platība: 432.7 m2. 

Stāvu skaits: 2. 

Apbūves blīvums: 27%. 

Apbūves intensitāte: 30%. 

Brīvā teritorija: 60%. 
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Dzīvojamā ēka Lit.001 ir celta 20. gs. 30. gados. Tā ir divstāvu koka konstrukciju celtne ar trempeļa 

izbūvi. Asimetriska apjomu kompozīcija, stilistiski viendabīga. Ēka uzskatāma par laikmetu raksturojošu 

vasarnīcu. Ēkas centrālais korpuss ir divstāvu, kuru kompozicionāli papildina vienstāvu apjoms ēkas R daļā. 

Ēkas austrumu fasādi raksturo stilizēts kolonu portiks. Divslīpju, četrslīpju jumtu seguma veids – skārda 

loksnes. Fasāžu apdares veids – koks, apmetums. 

Ēkas apjoma risinājumi: paredzēts saglabāt ēkas centrālo korpusu, daļēji mainot tā apjomus un 

palielinot otro stāvu. Z  fasādē, kas iziet uz Jūras ielu, paredzēs izveidot galveno ieeju, pārnesot esošo 

ieejas mezglu no rietumu fasādes. Ēkas dienvidu fasādē, kas vērsta uz iekšpagalmu paredzēts izveidot 

jaunu koka terasi. Austrumu fasādi raksturojošo stilizēto kolonu portiku, kurš tiek saglabāts, paredzēts 

iestiklot. 

Fasāžu apdare: fasāžu apdares veidu paredzēts saglabāt esošo – 1. stāva līmenī beicēts koks. 

Cokols un 2. stāvs apmests un krāsots. Tiek saglabāti un atjaunoti esošie ēkas dekori – kolonnu portika 

frontons un kolonnas. 

 

Attēls 17. Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija / restaurācija ar darījumu un atpūtas papildfunkciju 
Jūras ielā 4 vizualizācija. 

 

Attēls 18. Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija / restaurācija ar darījumu un atpūtas papildfunkciju 
Jūras ielā 4. Skats no Jūras ielas (02.2020.). 
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9. Marienbādes nams, Ērgļu iela 4
Ekspluatācijā nodošanas termiņš: 2003. gada augusts.  

Stāvi: 11.  

Dzīvokļi: 32  

Griestu augstums: 3.00. 

Dzīvokļu platība: 100.00 - 190.00 m². 

Rekonstruēta māja, kas atrodas kāpu zonā labiekārtotā teritorijā 5600 m2 platībā.  

Nesošo sienu konstrukcijas būvētas no ķieģeļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona.  

Objekta kompleksa 10., 11. un 12. stāvu aizņem trīs līmeņu apartamenti ar kopējo platību 1456.5 m2 

(ieskaitot tehnisko stāvu un vietu pazemes garāžā). Apartamentu kopējā dzīvojamā platība ir 912 m2. 

178 m2 aizņem terases, no kurām paveras skats gan uz līča pludmali, gan uz Lielupi.  

Attēls 19. Marienbādes nams Ērgļu ielā 4. Skats no Jūras ielas (02.2020.). 

Marienbādes nams Ērgļu ielā 4 ir pilsētvidē dominējoša būve un viens no objektiem, kas ievērojami 

mainījis pilsētainavu kvartālā. 




