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1.3. PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
1.3.1.  Paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē – www.jurmala.lv 

 

http://www.jurmala.lv/
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1.3.2. Paziņojums Jūrmalas Avīzē 
 

Paziņojums Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, 2018. gada 28. jūnijā Nr. 

08/146, 16. lpp. 
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1.4. JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES LĒMUMS PAR ZEMESGABALU PRIEDAINE 

2302, PRIEDAINE 2001 UN PRIEDAINE 1201, JŪRMALĀ, DAĻU 

NODOŠANU PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ 
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1.5. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTO INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒRTĒŠANU 
 

INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

NOSACĪJUMI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA KOMENTĀRI 

1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, 07.08.2018., Nr.1.1.-28/8325 

1. detālplānojumam jāatbilst Jūrmalas pilsētas domes 
14.06.2018. lēmumam Nr.308 un darba uzdevumā 
norādītajam detālplānojuma izstrādes mērķim; 

2. detālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši Noteikumu 
Nr.628 2., 3.5., 4, un 5.3. nodaļas prasībām, ievērojot 
30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 
«Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi" prasības; 

Nosacījumi ņemti vērā. Detālplānojuma risinājumi 
atbilst domes lēmumam Nr.308 un darba 
uzdevumam, kā arī ievēroti Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 628 un Nr. 240. 

3. detālplānojuma projektā: 
3.1. uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās darbības 
aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām; 

3.2. uzrādīt veloceliņa izvietojumu detālplānojuma 
teritorijā; 

3.3. detālplānojuma teritorijā veikt īpaši aizsargājamu 
sugu un īpaši aizsargājamu biotopu izpēti,   
piesaistot   sugu   un   biotopu   aizsardzības   jomā   
sertificētu   ekspertu. Detālplānojumā izvirzīt 
nosacījumus īpaši aizsargājamo dabas vērtību 
aizsardzībai. 

Nosacījumi ņemti vērā. Uzrādītas aizsargjoslas un 
noteikti saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām (skat. grafiskās 
daļas karti “Esošie teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi”. Uzrādīts gan esošais, gan plānotais 
veloceļa izvietojums detālplānojuma teritorijā. Skat. 
grafiskās daļas kartes “Esošā izmantošana” un 
“Satiksmes organizācija. Veloceļa izvietojums. 
Publiskās ārtelpas kompozicionālais plānojums.”. 
Detālplānojuma teritorijā veikta īpaši aizsargājamu 
sugu un īpaši aizsargājamu biotopu izpēte, piesaistot 
setificētu ekspertu (skat. Paskaidrojuma raksta I 
Pielikumu “Sugu un biotopu aizsardzības jomas 
eksperta atzinums”). 

2. VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 01.08.2018., Nr. 4.3.1/9115 

1. Detālplānojuma projektu izstrādāt, ievērtējot 2006. gada 
14. septembra likumu „Zemes ierīcības likums", Latvijas 
Republikas 1997. gada 5. februāra likumu «Aizsargjoslu 
likums", Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumus Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem", Ministru kabineta 
2010. gada 13. aprīļa noteikumus Nr, 240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi", Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, spēkā 
esošo ceļu projektēšanas noteikumus (LVS 190 grupas 
standartus), Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija 
sēdes lēmuma Nr. 308 protokola Nr. 9, 30. punktu "Darba 
uzdevums detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem 
Priedaine 2302, Jūrmala (kadastra apzīmējums 1300 005 
2302, zemesgabala platība 197295 kv.m), Priedaine 2001, 
Jūrmala (kadastra apzīmējums 1300 005 2001, 
zemesgabala platība 105511 kv.m), Priedaine 1201, 
Jūrmala (kadastra apzīmējums 1300 005 1201, 
zemesgabala platība 17680 kv.m), Priedaine 2303, Jūrmala 
(kadastra apzīmējums 1300 005 2303, zemesgabala 
platība 138587 kv.m), Priedaine 0041, Jūrmala, kadastra 

Nosacījumi ņemti vērā. Ņemti vērā Rīgas Ziemeļu 
transporta koridora 4. posma risinājumi (skat. 
Paskaidrojuma raksta 1.1.2. nodaļu. “Detālplānojuma 
teritorijas loma kopējā veloinfrastruktūras, 
transporta un energoinfrastruktūras tīklojumā” un 
grafiskās daļas karti “Funkcionālais zonējums”. 
Veloinfrastruktūras parametri pieņemti atbilstoši LVS 
190-9 "Velosatiksme" prasībām (skat. Paskaidrojuma 

raksta III Pielikuma izpēti “Velosipēdu ceļa Rīga - 
Jūrmala izpēte posmā no Spilves ielas līdz Babītes 
novada robežai, Jūrmalā”. Visiem īpašumiem ir 

nodrošinātas piekļūšanas iespējas. 
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INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

NOSACĪJUMI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA KOMENTĀRI 

apzīmējums 1300 005 0041, kā arī citu spēkā esošus 
normatīvos dokumentus un noteikumus. 

2. Izstrādājot detālplānojuma projektu, ņemt vērā Rīgas 
Ziemeļu transporta koridora 4. posma risinājumus. 

3. Veloinfrastruktūras parametrus pieņemt atbilstoši LVS 
 190-9 "Velosatiksme" prasībām. 
4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas blakus esošajiem 

īpašumiem. 
5. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi un neapgrūtināt 

virsmas ūdens atvadi no esošajām brauktuvēm un ietvēm. 
6. Velobūvju, ielu, pievedceļu un inženiertīklu projektēšanai 

tehniskos noteikumus saņemt atsevišķi. 
7. Saņemt VAS «Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļas (adrese: 

Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073, otrdienās un 
ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00; tālr. 67249066) atzinumu 
par izstrādātā detālplānojuma redakciju. 

3. Veselības inspekcija, 09.08.2018., Nr.1.1-28/8399 

1)   detālplānojuma izstrādāšanu, ievērojot 2014. gada 14. 
oktobra MK  noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", 2013. 
gada 30. aprīļa MK noteikumu Nr. 240 " Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi" un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un 
apbūves noteikumu prasības;  1997. gada 05. februāra 
Aizsargjoslu likuma ar grozījumiem ievērošanu; Latvijas 
standarta LVS 190-9 „Velobūvju projektēšanas noteikumi" 
ievērošanu; 

Nosacījumi ņemti vērā. 

2) teritorijas labiekārtošanu, vides pieejamības nodrošināšanu, 
piebraucamo un gājēju ceļu ierīkošanu saskaņā ar spēkā 
esošajiem būvniecības normatīviem. Veselības inspekcija 
iesaka detālplānojuma risinājumu izvērtēt Sabiedrības 
veselības uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas 
novērtēšanas un monitoringa nodaļā. 

4. SIA “Jūrmalas gaisma”, 17.07.2018., Nr.1-4/248 

Detālplānojuma projekta izstrādei zemesgabaliem ar 
administratīvo adresi - Priedaine 2302, Priedaine 2001, 
Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, 
Jūrmalā nosacījumi nav nepieciešami. 

Netiek sniegti nosacījumi detālplānojuma izstrādei. 

5. AS „Sadales tīkls”, 31.07.2018., Nr. 30AT10-05/716 

Izstrādājamo plānojumu aptverošajā teritorijā Priedaine 2302, 
Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais 
prospekts 0041 (zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem Nr. 
1300 005 2302, Nr. 1300 005 2001, Nr. 1300 005 1201, Nr. 
1300 005 2303, Nr. 1300 005 0041), Jūrmalā, atrodas esošie 
AS "Sadales tīkls" piederošie elektroapgādes objekti (10kV 
elektropārvades līnijas A/st.155 - A/st. 135 F-38, A/st.155 -
TP_229, TP_54 – TP_193, TP_100 - TP_193, 0.4kV 

Nosacījumi ņemti vērā. Esošie tīkli attēloti 
paskaidrojuma raksta shēmā “Detālplānojuma 
teritorijā esošie elektroapgādes tīkli” (skat. 2.4.1. 
nodaļu “Elektroapgāde un veloceļa apgaismojums”) 
Detālplānojuma risinājumos netiek paredzēti jauni 
elektroapgādes objekti, kam būtu nepieciešams 
pievadīt AS “Sadales tīkls” pārziņā esošus 
elektrotīklus.  
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elektropārvades līnijas TP_193 -CK_172, TP_193 - CK_192, 
TP_193 - DZ/ST_BUFETE, sadalnes CK_172, CK_192). 

1. Plānojuma teritorijā esošo elektrotīklu un būvju 
novietojumam jāatbilst spēkā esošā normatīvā 
regulējuma, tajā skaitā Latvijas būvnormatīvu, prasībām. 

2. Plānojuma ietvaros jāizstrādā perspektīvajā teritorijā 
paredzēto objektu elektroapgādes shēma un plānotā 
risinājuma attēlojums uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna, 
iekļaujot informāciju par paredzētajām kabeļu zonām, 
kabeļu skaitu tajās, transformatoru apakšstaciju, 
komutācijas punktu, sadalņu u.c. elektroapgādes objektu 
iespējamo novietojumu. Elektroapgādes risinājumi 
jāizstrādā saskaņā ar detālplānojuma paredzēto objektu 
elektrisko slodžu orientējošiem aprēķiniem. 

3. Izstrādājot plānojumu ņemt vērā AS "Sadales tīkls" 
izsniegtos tehniskos noteikumus 30AT10-
07/611(10.07.2018). 

Neesam saņēmuši minētos tehniskos noteikumus. 

4. Plānojumā jāuzrāda visi esošie un plānotie energoapgādes 
objekti (transformatoru apakšstacijas, vidsprieguma un 
zemsprieguma elektropārvades līnijas u.c. objekti), 
inženierkomunikāciju koridori un elektroapgādes objektu 
aizsardzībai un ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas, 
kas noteiktas Aizsargjoslu likuma 16. pantā (skat. 
pielikumā shēmu ar esošajiem energoapgādes objektiem 
un to pietuvināto atrašanās vietu). 

Detālplānojuma grafiskajā daļā attēloti esošie 
energoapgādes objekti atbilstoši topogrāfijai un 
ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas, atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma 16. pantam (skat. grafiskās daļas 
karti “Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”) 
 

5. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un 
būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK. 
noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades un sadales būvju būvnoteikumi". 

6. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju 
izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem 
energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS 
"Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. tehnikai. 

7. Izstrādājot teritorijas plānojumu, ievērot īpašuma 
lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju 
aizsargjoslās, kas noteikti Aizsargjoslu likumā (īpaši 35. un 
45. panta prasības). 

8. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju 
un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko 
nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras 
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" - 3. un 8. - 11. 
Punkts. 

Nosacījumi ņemti vērā.  

 

9. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad 
paredzēt to pārnešanu atbilstoši spēkā esošajiem 
likumiem, noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. 
Elektroietaišu pārvietošanai nepieciešams saņemt AS 
"Sadales tikls" tehniskos noteikumus. Atbilstoši 
Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļai, esošo energoapgādes 
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komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas 
nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa 
līdzekļiem. 

10. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, 
elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas 
operatora un lietotāja tiesības un pienākumus 
elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK 
noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumi". 

11. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 
palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". 

12. Plānojuma paskaidrojošā daļā jāiekļauj informācija, ko 
nosaka Enerģētikas likuma 19., 191,23. un 24. pants. 

13. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ 
nepieciešams objektus aizsargāt, darbi jāveic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

14. Plānojumu grafiskās daļas izstrādei izmanto aktualizētu 
augstas detalizācijas topogrāfisko plānu (LKS 92-TM 
koordinātu sistēmā) tādā mērogā, kāds noteikts 
pašvaldības izsniegtajā darba uzdevumā un nodrošina 
plānotā elektroapgādes risinājuma informācijas 
pārskatāmību. 

15. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un 
tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar 
elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz 
saskaņošanai AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas 
Pierīgas tehniskās daļas Projektu nodaļā, pirmdienās, 
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00, otrdienās, 
trešdienās, piektdienās no pīkst. 9.00 līdz 12.00. 
Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma 
iesnieguma saņemšanas. 
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6. AS “Augstsprieguma tīkls”, 28.07.2018., Nr.50SA10/2.5/2018/2502 

Informējam, ka plānojuma teritoriju šķērso akciju sabiedrības 
"Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas publiskas 
infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV gaisvadu 
elektrolīnija Nr.237/251. 
Notiek šīs 110kV elektrolīnijas pārbūves būvdarbi. Paredzēta 
330/1 110kV līniju ierīkošana uz vieniem balstiem, pārvades 
tīklu savienojuma "Kurzemes loks" projekta ietvaros. 
Ar 25.03.2015. Ministru kabineta rīkojumu Nr.140 par 
elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" projekta 
akceptu noteikts elektrolīnijas trases novietojums pilsētas 
teritorijā. Ar Ministru kabineta 25.03.2015. rīkojumu Nr.141 
elektrolīnijai noteikts nacionālo interešu objekta statuss. 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat. paskaidrojuma raksta 
nodaļu “1.1.2. Detālplānojuma teritorijas loma kopējā 
veloinfrastruktūras, transporta un 
energoinfrastruktūras tīklojumā” un nodaļu 2.4.1. 
“Elektroapgāde un veloceļa apgaismojums”. 

Sagatavojot detālplānojumu paredzēt risinājumus cilvēku 
drošībai un elektrolīnijas aizsardzībai, ievērot "Aizsargjoslu 
likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, Ministru kabineta 
noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.), Latvijas 
būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 
(2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju 
būvniecības noteikumu prasības, tai skaitā: 
1. Plānojot ielu, ceļu, piebraucamo ceļu un ar tiem saistīto 

objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli 
vai šķērsojumos ar esošo 110kV un plānoto 330/1 110kV 
elektrolīniju, ievērot savstarpējos minimālos horizontālos 
un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva 
LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām. 

2. Apbūves teritoriju, ēku, autotransporta stāvvietu, 
sabiedriskā transporta pieturu, apgaismes balstu, 
ugunsdzēsības hidrantu, materiālu noliktavu teritorijas un 
stādāmo koku novietojumu paredzēt ārpus elektrolīnijas 
aizsargjoslas. 

3. Ievērot minimālos horizontālos attālumus no elektrolīniju 
malējo vadu projekcijas līdz plānotajām apbūves 
teritorijām. Attāluma izmērus norādīt plānojuma 
grafiskajās daļās. 

4. Paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot 
elektrolīniju aizsargjoslas autotransporta stāvvietām un 
laukumiem. Sporta, atpūtas un cilvēku pulcēšanās vietu 
novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 
elektrolīnijām. 

5. Ievērot minimālo horizontālo attālumu no elektrolīniju 
malējo vadu projekcijas līdz paralēli novietotai ielai, ceļam; 
šķērsojumos, no elektrolīnijas balsta uzbēruma pēdai līdz 
paralēli novietotai ielai, ceļam. Attāluma izmērus norādīt 
plānojuma grafiskajā daļā. 

Nosacījumi ņemti vērā. Tiek ievēroti savstarpējie 
minimālie horizontālie un vertikālie attālumi saskaņā 
ar Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums" prasībām. Skat. grafiskās daļas karti 
“Šķērsprofili”. Atpūtas vietu novietojumus tiek 
paredzēt tālāk par 30 metriem no elektrolīnijām, skat. 
grafiskās daļas karti “Satiksmes organizācija. Veloceļa 
izvietojums. Ārtelpas kompozicionālais plānojums”. 
Tiek ievēroti minimālie vertikālie attālumi no 
elektrolīniju zemākā vada līdz veloceļa virsmai, skat. 
grafiskās daļas karti “Šķērsprofili”. 
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6. Šķērsojumos ievērot minimālo vertikālo attālumu no 
elektrolīniju zemākā vada līdz ielas, ceļa virsmai. 
Nepaaugstināt zemes virsmu elektrolīniju aizsargjoslās. 

7. 330/110kV elektrolīnijas balstus neiekļaut ielu sarkano 
līniju teritorijās ar mērķi ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 
008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības. Sarkano līniju 
novietojuma attālumam līdz šīm elektrolīnijām piemērot 
būvnormatīva prasības par ielu un ceļu, elektrolīniju un to 
balstu savstarpējo novietojumu (būvnormatīva 23.punkts; 
7.tabulas punkti 1.1., 1.2., 2.1. un 2.2.). 

Balsts nav iekļauts sarkanajās līnijās, skat. grafiskās 
daļas karti “Sarkano līniju plāns”. 

8. Plānojumā iekļaut informāciju par nacionālas nozīmes 
infrastruktūras attīstības projektu "Kurzemes loks" 
saskaņā ar likuma "Teritorijas attīstības plānošanas 
likums" 17.panta (2) daļu. 

Nosacījumi ņemti vērā. Detālplānojumā iekļauta 
informācija par nacionālas nozīmes infrastruktūras 
attīstības projektu "Kurzemes loks" Skat. 
paskaidrojuma raksta nodaļu “1.1.2. Detālplānojuma 
teritorijas loma kopējā veloinfrastruktūras, 
transporta un energoinfrastruktūras tīklojumā” un 
nodaļu 2.4.1. “Elektroapgāde un veloceļa 
apgaismojums”, kā arī grafiskās daļas karti 
“Funkcionālais zonējums” un TIAN. 

Detālplānojuma grafiskajā daļa attēlot šādu informāciju: 
1. Esošās 110kV un plānotās 330/110kV elektrolīnijas vadus, 

balstus un aizsargjoslas robežas. 

Nosacījumi ņemti vērā. Detālplānojuma grafiskajā 
daļā attēlota visa prasītā informācija. Skat. grafiskās 
daļas kartes “Šķērsprofili”, “Funkcionālais zonējums”, 
“Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, kā arī 
Paskaidrojuma raksta nodaļu 2.4.1. “Elektroapgāde 
un veloceļa apgaismojums”. 

2. Plānotās ielas, ceļus, būves, inženierkomunikācijas, esošās 
un plānotās ēkas un būves. 

3. Ielu, ceļu šķērsprofilos attēlot esošā un plānotā vertikālā 
attāluma izmērus no zemes virsmas un plānotās 
brauktuves virsmas līdz esošās 110kV, kā arī plānotās 
330/110kV elektrolīnijas vadiem, ņemot vērā vadu nokāri, 
kā arī horizontālā attāluma izmērus no elektrolīnijas 
malējā vada projekcijas līdz paralēli novietotai ielai vai 
ceļam. 

4. Plānoto ielu, ceļu šķērsprofilos attēlot esošās 110kV, kā arī 
plānotās 330/110kV elektrolīnijas vadus un to attālumu 
izmērus līdz ielu, ceļu brauktuvēm. Mērķis: ievērot Latvijas 
būvnormatīva prasības (LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums" 2.1.punkts, 7.tabula). 

5. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju 
"Kurzemes loks" projekta 330/110kV elektrolīnijas trasē. 

Detālplānojuma  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves 
noteikumos  iekļaut  šādus nosacījumus: 
1. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas esošās 

110kV un plānotās 330/110kV elektrolīnijas aizsargjoslā, 
saņemt tehniskos noteikumus AS "Augstsprieguma tīkls". 

2. Sagatavojot ielu, ceļu projektus, novērtēt nepieciešamību 
veikt elektrolīniju pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos 
savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā 
ar Latvijas būvnormatīva "Inženiertīklu izvietojums". 
Pārbūves  nepieciešamības  gadījumā, pirms projektu 

Nosacījumi ņemti vērā. Nosacījumi pēc iespējas 
iekļauti Detālplānojuma TIAN, ņemot vērā VARAM 
norādes par to, ka TIAN nedublē tās teritorijas 
izmantošanas un būvniecības normas, kuras ir 
noteiktas citos normatīvajos aktos. Izstrādājot 
pašvaldības saistošos noteikumus, jāņem vērā 
Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu 
Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 108) prasības. 
Atbilstoši noteikumu Nr. 108 3. punktam un 2.2. 
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saskaņošanas ar AS "Augstsprieguma tīkls", ierosināt un 
veikt elektrolīnijas pārbūves projekta izstrādāšanu. Visus 
izdevumus, kas saistīti ar elektrolīnijas iespējamo pārbūvi 
(trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu 
iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c), apmaksā pārbūves 
ierosinātājs.  

3.   Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 
metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējiem vadiem 
izstrādāt un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu 
izpildes projektu. 

apakšpunktam, normatīvā akta projektā neietver 
normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka 
normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo 
regulējumu. 

7. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, 13.07.2018., Nr. 4.3-17/14 

Attīstības pārvaldes Vides nodaļa noteikumus detālplānojuma 
izstrādei zemesgabaliem Priedaine 2302,2001,1201,2303, 
Lielais prospekts 0041, Jūrmalā neizsniedz, jo zemesgabali 
neatrodas Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas krasta kāpu 
aizsargjoslā vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā saskaņā 
ar Aizsargjoslu likumu II nodaļu "Vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas", kā arī nerobežojas ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju. 
Lūdzam ņemt vērā, ka detālplānojuma teritorijā tieši līdzās 
esošajam veloceliņam ir izvietoti rekultivētās atkritumu 
izgāztuves "Priedaine" pazemes ūdeņu monitoringa urbumi, 
kuru aizsardzība jāparedz detālplānojumā: 

1.  urbums ar koordinātām X 313616.02,Y 494650.85; 
9. urbums - X 313493.32, Y 494976.23 
10. urbums - X 494130.57, Y 313824.88 

Monitoringa urbumu izvietojuma shēma redzama 2009.gada 
21.augustā akceptētā būvprojekta daļā „Novērojumu urbumu 
tīkla ierīkošana un novērojumu veikšana rekultivētajā Jūrmalas 
Priedaine 2501 atkritumu izgāztuvē “Priedaine”. 

Nosacījumi ņemti vērā. Veloceļam līdzās esošajiem 
rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” 
pazemes ūdeņu monitoringa urbumiem noteikta 
aizsardzības zona 3 m rādiusā no to centra (skat. 
Paskaidrojuma raksta 1.1.3. nodaļu “Vides dabiskie 
apstākļi”, grafiskās daļas karti “Esošie teritorijas 
izmantošanas aprobežojumi” un TIAN 4. nodaļu 
“Aizsargjoslas un apgrūtinājumi”. 

8. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, 26.07.2018., Nr. 1.1-

33/2777 

1. Nosacījumi detālplānojuma projekta izstrādei 
1.1.   Paredzēt   labiekārtojumu  tajā   ietverot  velostatīvus,   

informatīvās   norādes   u.c. labiekārtojuma elementus. 
2. Detālplānojuma saskaņošana 
2.1.   Pēc  detālplānojuma  izstrādes  saņemt AP  Attīstības  

pārvaldes  Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 
Būvniecības daļas atzinumu. 

Nosacījumi ņemti vērā. Detālplnojuma risinājumi 
paredz labiekārtojumu. Skat. grafiskās daļas karti 
“Satiksmes organizācija. Veloceļa izvietojums. 
Ārtelpas kompozicionālais plānojums”, 
paskaidrojuma raksta 2.3. nodaļu un III Pielikumā 
pievienoto izpēti “Velosipēdu ceļa Rīga - Jūrmala 
izpēte posmā no Spilves ielas līdz Babītes novada 
robežai, Jūrmalā”. 

9. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa, 19.07.2018., Nr. 1.1-

33/2705 

PĪN informē, ka detālplānojuma izstrādē jāievēro Domes 

2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.81 „Par zemesgabalu 

Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedaine 1201, Jūrmalā, 

daļu nodošanu pašvaldības īpašumā" sniegtos risinājumus. 

Nosacījumi ņemti vērā. Detālplānojuma izstrādē 
ievēroti Domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.81 
sniegtie risinājumi. 
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10. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa, 20.07.2018., Nr. 14-1/1948 

1) Izstrādājot detālplānojuma, aizsargjoslu un citus plānus, 
par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu 
izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums ne vecākus par 
diviem gadiem, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 
versijā *.dgn formātā Eiropas Vertikālās atskaites sistēmā 
(EVRS). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju 
turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un 
kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta 
kadastra kartei. 

2) Detālplānojumu izstrādāt Latvijas normālo augstumu 
sistēmā (LAS-2000.5). 

Nosacījumi ņemti vērā. Detālplānojuma izstrādei 
izmantoti pašvaldības nodrošinātie topogrāfiskie 
uzmērījumi. Detālplānojums izstrādāts Latvijas 
normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5) 

3) Detālplānojuma plānā, aizsargjoslu vai citā plānā ir jāattēlo 
visi dabā esošie Valsts ģeodēziskā tīkla un Jūrmalas pilsētas 
Vietējā ģeodēziskā tīkla punkti un to aizsargjoslas -sr-001, 
gl-087, Nr. 4123, 1317,6766 un 9556. 

4) Paredzēt sekojošu prasību izpildi: 
4.1. veikt teritorijas inženierizpēti atbilstoši būvnormatīva 

LBN 005-15 prasībām; 
4.2. prasības zemes inženiertehnisko sagatavošanas darbu 

veikšanai - nav; 
4.3. uzrādīt aizsargjoslas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 
(protokols Nr. 17, 55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas 
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", 
kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas   pilsētas  domes   
2016.gada   24.marta saistošajiem      noteikumiem      
Nr.8.      un      saskaņā     ar      „Aizsargjoslu      likumu" 
inženierkomunikācijām, kas objektu šķērso tranzītā; 

4.4. veloceliņa novietni plānot neskarot dzelzceļa nodalījuma 
joslu, ievērojot zemes vienību kadastra robežas, Rīgas 
pilsētas Ziemeļu koridora risinājumu un Jūrmalas pilsētas 
attīstības plāna ielu un ceļu tīkla plānu. Veloceliņa 
novietni darba gaitā saskaņot ar Jūrmalas pilsētas 
Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāju Ģirtu 
Brambergu.  

4.5. paredzēt perspektīvos inženierkomunikāciju apgādes 
risinājumus; 

4.6. detālplānojuma sastāvā pievienot Zemes ierīcības 
projektu, ko izstrādājis zemes ierīcības darbos sertificēta 
persona. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 
Zemes ierīcības likumam. Ministru kabineta 2016.gada 
2.augusta noteikumiem Nr. 505 "Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi" un Teritorijas 
plānojumam. 

4.7. citas prasības - saskaņā ar darba uzdevumu 
detālplānojuma izstrādei un institūciju izsniegtajiem 
nosacījumiem. 

Detālplānojuma grafiskajā daļā ir attēloti visi dabā 
esošie ģeodēziskā tīkla punkti. Skat. grafiskās daļas 
karti “Aizsargjoslas un apgrūtinājumi”, kā arī 
paskaidrojuma raksta 2.5.3. nodaļu un tajā ietverto 
shēmu “Vietējā ģeodēziskā tīkla punkti 
detālplānojuma teritorijā”. Pārējās prasības arī 
ņemtas vērā, skat. Paskaidrojuma rakstu, t.sk., III 
Pielikumā pievienoto izpēti “Velosipēdu ceļa Rīga - 
Jūrmala izpēte posmā no Spilves ielas līdz Babītes 
novada robežai, Jūrmalā” un II Pielikumu “Zemes 
ierīcības projekts”, TIAN un grafiskās daļas kartes 
“Aizsargjoslas un apgrūtinājumi” u.c. 
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5.Detālplānojuma risinājumu grafisko daļu   *dgn. vai *dwg. 
formātā un teksta daļu iesniegt domes Inženierbūvju un 
ģeodēzijas nodaļā pārbaudei un atzinuma saņemšanai. 

11. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība, 18.07.2018., Nr. VM5.7-7/650 

Saskaņā ar Meža valsts reģistra datiem zemesgabalos 
Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedainel201 atrodas 
mežs. Visiem zemesgabaliem meža inventarizācijas veiktas 
2012.gadā un pēc Meža likuma prasībām tās ir spēkā esošas. 
Zemes gabalos Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041 
neatrodas mežs un meža zeme. 
Darba uzdevumā norādīts, ka detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir izvērtēt zemes vienību 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 
1300 005 1201 iespējamo reālo sadali, kas paredz zemes 
vienību kā pastāvīgu nekustamo īpašumu- satiksmes 
infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama inženierbūves 
veloceliņa uzturēšanai. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Meža inventarizācijas 
un meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" 
(turpmāk - MK noteikumi Nr.384) 34.1 punkts nosaka, ka 
atkārtota meža inventarizācija pirms Meža likumā noteiktā 
termiņa ir obligāta, ja tiek izgatavots jauns zemes vienības 
robežu un situācijas plāns un zemes vienībā tiek apvienota vai 
sadalīta meža zeme. 
Detālplānojuma izstrādē virsmežniecība aicina ievērot 
sekojošus nosacījumus: 
1. plānojot īpašumu sadalīšanu, katrai jaunizveidotajai zemes 

vienībai, kurā atrodas mežs, īpašniekam uz aktuālā 
robežplāna jāveic atkārtota meža inventarizācija, kā to 
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.384 34.1 punkts; 

2. plānojot būvniecību meža teritorijā, paredzēt atmežošanu 
atbilstoši Meža likuma 41.panta prasībām. Atmežošana 
veicama   saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.889   "Noteikumi   par   atmežošanas   kompensācijas   
noteikšanas   kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
kārtību"; 

3. lai novērstu neapzināto bioloģiskās daudzveidības vērtību 
iznīcināšanu īpašuma teritorijā, ieteicams veikt bioloģiskās 
daudzveidības izpēti veģetācijas periodā, piesaistot 
sertificētu vides ekspertu; 

4. lai veidotos ainaviski pievilcīga vide, iespēju robežās 
saglabāšanai paredzēt bioloģiski un ainaviski vērtīgākos 
kokus un koku grupas; 

5. kokus saglabāšanai izvēlēties pietiekamā (vismaz vainaga 
projekcijas) attālumā no būvju pamatiem, lai būvniecības 
darbos netraumētu to saknes. 

Nosacījumi ņemti vērā. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 
384 34.1. punktam Atkārtota meža inventarizācija 
pirms Meža likumā noteiktā termiņa ir obligāta, ja tiek 
izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un 
situācijas plāns un zemes vienībā tiek apvienota vai 
sadalīta meža zeme, izņemot gadījumu, ja dati tiek 
aktualizēti saskaņā ar šo noteikumu 49.2.2. 
apakšpunktu vai ja Valsts meža dienests aktualizē 
meža inventarizācijas datus pēc tam, kad meža 
zemes apvienošanu vai sadalīšanu ir ierosinājusi 
valsts tiešās pārvaldes iestāde sabiedrības 
vajadzībām. Šajā gadījumā - Jūrmalas pilsētas dome, 
atbilstoši tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzes 
informācijai ir tiešās pārvaldes iestāde (Avots: 

http://tap.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika/ ), 
kā arī zemes vienību sadale tiek īstenota, lai 
apsaimniekotu publisko infrastruktūru – 
veloceļu, līdz ar to Atkārtota meža inventarizācija 

pirms Meža likumā noteiktā termiņa šajā gadījumā 
nav nepieciešama. 
Detālplānojuma teritorijā veikta bioloģiskās 
daudzveidības izpēte veģetācijas periodā, piesaistot 
sertificētu vides ekspertu, identificējot arī bioloģiski 
un ainaviski vērtīgākos kokus un koku grupas (skat. 
Paskaidrojuma raksta I Pielikumu “Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas eksperta atzinums”). 

http://tap.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika/
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12. VAS “Latvijas dzelzceļš”, 31.08.2018., Nr. DN-6.3.1./240-2018. 

Detālplānojuma teritorijā ir iekļauts Latvijas valstij Satiksmes 
ministrijas personā piederošs zemes gabals Priedaine 2303 ar 
kadastra apzīmējumu 13000051201, uz kura izvietota 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra, un nodots 
valdījumā LDz. Uz zemes vienības atrodas LDz piederošā 
Priedaines dzelzceļa stacijas ēka, valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, aizsardzības Nr.5338. Priedaines dzelzce]a 
stacijas pasažieru infrastruktūru paredzēts modernizēt līdz 
2023.gadam, tai skaitā pasažieru platformu pārbūve, 
piekļuves un vides pieejamības risinājumi. 
Ievērojot iepriekš minēto, detālplānojuma izstrādē ievērot 
sekojošus nosacījumus: 
1. Esošā veloceliņa posma no dzelzceļa stacijas ēkas līdz 

dzelzceļa pārbrauktuvei pārcelšanu Lielā prospekta 
sarkanajās līnijās. Šajā posmā tiek plānota jauno 
paaugstināto pasažieru platformu izvietošana ar vides 
pieejamības risinājumiem. 

2. Posmā, kur veloceliņa novietne tiks saglabāta publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā, paredzēt nožogojumu. 

3. Vietās, kur ir noteiktas perspektīvās jeb plānotās pilsētas 
ielas sarkanās līnijas, tās projektēt jeb koriģēt līdz ar 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslas robežu. 

4. Noteikt drošības un ekspluatācijas aizsargjoslu gar 
dzelzceļiem un ievērot Aizsargjoslu likuma prasības. 

5. Iesniegt detālplānojuma redakciju LDz izskatīšanai, 
atzinuma sniegšanai. 

Nosacījumi ņemti vērā. Esošā veloceliņa posmu no 
dzelzceļa stacijas ēkas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 
plānots pārcelt Lielā prospekta sarkanajās līnijās. 
Skat. paskaidrojuma raksta 2.3. nodaļu ”Satiksmes 
organizācija, veloceļa izvietojums un ārtelpas 

kompozicionālais plānojums”. 
Veloceļa novietojumu netiek paredzēts saglabāt 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā. 
Sarkanās līnijas koriģētas atbilstoši LDz nosacījumiem. 
Skat. grafiskās daļas karti “Sarkano līniju plāns” un 
“Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums”. 
Aizsargjoslas noteiktas ievērojot Aizsargjoslu likumā 
noteiktās prasības. Skat. grafiskās daļas karti 
“Aizsargjoslas un apgrūtinājumi”. 
 

13. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 26.07.2018., Nr.06-05/3925 

6. Nosacījumi detālplānojuma izstrādei: 
6.1. Pārvalde neiebilst plānotajai iecerei pārbūvēt Jūrmalas 

pilsētas pašvaldības valdījumā esošo veloceliņu teritorijas 
daļā, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa 
aizsardzības zonā saskaņā ar tematisko plānojumu 
"Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepciju". 

6.2. Detālplānojumā norādīt apgrūtinājumu - individuāli 
noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības 
zonas) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras 
pieminekli (kods - 7314020201). 

6.3. Detālplānojumā atzinuma sniegšanas gadījumā Pārvaldes 
rīcībā nodod vienu projekta eksemplāru. 

Nosacījumi ņemti vērā, norādīts apgrūtinājums - 
individuāli noteikta vides un dabas resursu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts 
vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli (kods - 
7314020201). Skat grafiskās daļas karti “Aizsargjoslas 
un apgrūtinājumi”, TIAN un paskaidrojuma raksta 
2.5.3. nodaļu “Teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi”. 

14. SIA "Latvijas Mobilais Telefons", 08.08.2018., Nr.1077/ZN 

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA 2018.gada 17.julija vēstule 
Nr. 985/ZN sniedza informāciju un nosacījumus Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādei, norādot konkrētas 
teritorijas, t.sk. Lietais prospekts Priedaine, un nosacījumus 
teritorijas plānojumam. 

Nosacījumi ņemti vērā. Spēkā esošā Jūrmalas pilsētas 
TP TIAN 9. pielikumā, 8. punktā ir noteikts, ka 
augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz 
arhitektoniskiem akcentiem un tehniskām izbūvēm, 
piemēram, karoga mastiem, elektronisko sakaru 
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Izstrādājot Jūsu 30.07.2018. vēstulē Nr. 14-1/1997 norādīto 
detālplānojuma projektu, lūdzam ņemt vērā "Latvijas 
Mobilais Telefons" SIA 17.07.2018. vēstulē Nr. 985/ZN 
sniegto informāciju un paredzēt iespēju konkrētajā teritorijā 
uzstādīt un ekspluatēt elektronisko sakaru tīkla iekārtas un 
ar to saistītās inženierkomunikācijas, iespēju robežās 
paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un 
piebraucamo autoceļu tuvumā. 

objektiem, vējrādītājiem un zibens novadītājiem, 
tehniskām iekārtām, skursteņiem, skatu torņiem, 
glābšanas torņiem un līdzīgiem objektiem. To 
augstumu nosaka būvprojektā. Jūrmalas pilsētas TP 
TIAN 15.2. punkts nosaka, ka Jaunveidojamo zemes 
vienību minimālo un maksimālo platību 
ierobežojumi neattiecas uz tādu zemes vienību 
veidošanu, kas paredzētas vienīgi transporta un 
inženiertehniskās infrastruktūras objektiem. "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 17.07.2018. vēstulē Nr. 

985/ZN sniegtā informācija: 
Lai izpildītu Elektronisko sakaru likumā noteikto - nodrošināt 
publisko elektronisko sakaru tīkla darbību un elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā noteikto- inženierkomunikāciju tīklus un 
objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, kā arī kvalitatīva, 
pieejama un mūsdienīga elektronisko sakaru pakalpojuma 
nodrošināšanai, ierosinām, paredzēt iespēju Jūrmalas pilsētas 
teritorijā: 

 Lielais prospekts Priedainē; 

 Vikingu iela visā tās garumā; 

 Lašu iela Buļļuciemā; 

 Oskara Kal paka prospekts visā tā garumā; 

 Bulduru prospekts visā tā garumā 

 Vienības prospekts visā tā garumā; 

 Dzintaru prospekts visā tā garumā; 

 Rīgas iela posmā līdz Miera ielai; 

 J.Pliekšāna iela posmā no Rīgas ielas; 

 Jomas iela visā tās garumā; 

 Slokas iela visā tās garumā; 

 Dubultu prospekts visā tā garumā; 

 Mellužu prospekts visā tā garumā; 

 Asaru prospekts posmā no Skautu ielas; 

 Dārzu iela visā tās garumā; 

 Ģertrūdes prospekts visā tā garumā; -    Zemeņu iela 
visā tās garumā; 

 Valtera prospekts visā tā garumā; 

 Gulbju iela posmā no Olgas līdz Rubeņu ielām; 

 Dāvja iela visā tās garumā; 

 Cīruļu iela visā tās garumā; 

 Grīvas iela visa tās garumā,  
uzstādīt un ekspluatēt publisko elektronisko sakaru tīklus, ar 
to saistītās iekārtas un inženierkomunikācijas, publisko 
elektronisko sakaru iekārtas (elektronisko sakaru tīkla bāzes 
stacijas) paredzot ne retāk kā ik pēc 500m (pieci simti metri) 
attāluma vienu no otras. 
Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. 
telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos 
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rādītājus, ierosinām Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā 
noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir 
inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī 
telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, ierobežojumi-
jaunveidojamā zemesgabala minimālā platīto un apbūves 
raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav 
attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to 
objektiem. 

15. Babītes novada pašvaldība, 23.08.2018., Nr.2-3.1/18/1616-N 

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļa, 
izvērtējot saņemto informāciju, iesniedz sekojošus 
priekšlikumus/nosacījumus: 
1) norādīt Babītes novada administratīvās teritorijas robežu, 

un grafiski attēlot Babītes novada teritorijā esošo 
aizsargājamo objektu aizsargjoslas, kas skar 
detālplānojuma teritoriju; 

2) Detālplānojuma teritorijā plānoto veloceliņu paredzēt tā, 
lai veidotos savstarpēja sasaiste ar Babītes novada 
teritorijā esošo veloceliņu, neveidojot nobīdes. 

3) iesniegt Babītes novada pašvaldībā izstrādātu 
detālplānojuma projektu zemesgabaliem Priedaine 2302, 
Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un 
Lielupes prospekts 0041, Jūrmalā atzinuma saņemšanai. 

Nosacījumi ņemti vērā. Detālplānojuma teritorijā 
plānotais veloceļš paredzēts tā, lai veidotos 
savstarpēja sasaiste ar Babītes novada teritorijā esošo 
veloceļu, neveidojot nobīdes. Skat. grafiskās daļas 
kartes un paskaidrojuma raksta III Pielikumā 
pievienoto izpēti “Velosipēdu ceļa Rīga - Jūrmala 
izpēte posmā no Spilves ielas līdz Babītes novada 
robežai, Jūrmalā”. 

16. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 20.02.2019., Nr.Z-1-12/230 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes. darba uzdevumu  
sniedzam sekojošu informāciju: 

- Meliorācijas kadastra datos minētajā teritorijā nav 
reģistrētu meliorācijas drenāžas sistēmām. Pēc 
meliorācijas kadastra datiem īpašums ar kad. apz. 1300 
005 2302 robežojas ar valsts nozīmes ūdensnoteku 
Hapaka grāvis, ŪSIK kods 4114:01. Pēc Latvijas 
Ģeotelpiskās aģentūras karšu materiāliem 
detālplānojuma teritorijā agrāk izbūvētas koplietošanas 
ūdensnoteku. Par ūdensnoteku izbūvi projekta 
dokumentācija un izpilddokumentācija nav 
saglabājusies. 

- Detālplānojuma teritorija atrodas valsts nozīmes 
ūdensnoteku Daugava, ŪSIK kods 4:01 un Lielupe, ŪSIK 
kods 38:01 sateces baseinos.  

Veicot detālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, 
Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 
2303 un Lielais prospekts 0041, jāievēro sekojoši nosacījumi:   
- Detālplānojuma realizācijas rezultātā nav pieļaujama 

melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam 
pieguļošajās platībās. 

- Jāparedz virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un 
novadīšanas no būvobjektiem tehniskais risinājums. 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat paskaidrojuma raksta 
2.4.3. nodaļu “Meliorācija un lietus ūdeņu 
savākšana”, kā arī TIAN un grafiskās daļas karti 
“Teritorijas izmantošanas aprobežojumi”. 
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- Jāpiesaista meliorācijas sistēmu projektēšanas speciālists 
detālplānojuma izstrādei. 

- Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek traucēti valsts 
nozīmes ūdensnotekas Hapaka grāvis un  koplietošanas 
ūdensnoteku hidroloģiskie režīmi. 

- Plānojot meliorācijas sistēmu būvniecību, jāizņem 
tehniskie noteikumi ZMNĪ. 

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši 
likumdošanas akti: 
- 2010. gada 14. janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; 
- LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 ,,Hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju būvnoteikumi”; 
- 2015.gada 30. jūnija MK noteikumi Nr.329 „Par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un 
hidrotehniskās būves””. 

Meliorācijas sistēmu izbūves tehniskos risinājumus saskaņot 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā. 

17. SIA “Tet” (SIA “Lattelecom”), 21.08.2018., Nr. LA-14972 

Izstrādājot detālplānojumu un veicot būvniecības darbus, 
jāievēro šādi vispārēji nosacījumi:    

 Detālplānojumā, paredzot izbūvēt jaunas ielas un ceļus, 
ieplānot elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas vai 
sakaru kabeļu izvietojumu ārpus ielu un ceļu brauktuves; 

 visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem 
būvnormatīviem, kā arī ievērojot  LR „Aizsargjoslu likuma” 
14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 
35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 
43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko 
sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 

 visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu 
tuvumā ir saskaņojami  ar SIA Lattelecom, bet gadījumā, ja 
nepieciešami esošo sakaru  tīklu pārvietošanas darbi, ir 
pieprasāmi tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana 
veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas 
ierosinātāja līdzekļiem;      

 privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts 
pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem 
„Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla 
pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam”  
(SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, 
protokols Nr. 34, 10.p), kuros norādīta privātā elektronisko 
sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat. paskaidrojuma raksta 
2.4.4. nodaļu “Elektronisko sakaru apgāde”, kā arī 
TIAN un grafiskās daļas karti “Teritorijas 
izmantošanas aprobežojumi”. 
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 ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par 
elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un 
teritoriju elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas 
vai teritorijas īpašniekam vai valdītājam saskaņā ar šo 
noslēgto robežlīgumu; 

 uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa 
telpa elektronisko sakaru tīkla iekārtām, atsevišķā 
gadījumā arī līniju ievadiem; 

 privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un 
jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem 
«Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 
kārtība» (MK noteikumi Nr.166) un „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 262-05 ”Elektronisko sakaru tīkli” (MK 
noteikumi Nr.257); 

 lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras 
attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, 
vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par nekustamā 
īpašuma attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

 katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA 
Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju 
rekonstrukciju;” 

 pieslēgums pie SIA Lattelecom tīkliem iespējams ar 
bezvadu tehnoloģiju.    
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2. DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA  

2.1. JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES LĒMUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 

NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN ATZINUMU SAŅEMŠANAI 
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2.2. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA 
Paziņojumi Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv: 

  

http://www.jurmala.lv/
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Paziņojumi Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, 2019. gada 13. jūnijs, Nr.8/162: 
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Paziņojums izstrādātāja SIA “Grupa93” mājas lapā www.grupa93.lv: 

 

  

http://www.grupa93.lv/
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Paziņojums Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): 
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2.3. IZSŪTĪTIE PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO 

APSPRIEŠANU  
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2.4. APKOPOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ 

SAŅEMTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM 
 

Tabula atbilstoši MK noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” prasībām. 

Nr.
p.k. 

Iebilduma/ 
priekšlikum
a iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 
priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā/ 
nav ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums/priekšliku

ms 
nav ņemts vērā 

1. 
Fiziska 

persona 

1. Iesniedzējam radies jautājums saistībā ar sabiedrisko transportu, 
maršruta autobusa Nr. 7 iespējamām izmaiņām gan kustības 
grafikā, gan esošajā maršrutā. Pie jauntopošā detālplānojuma 
Lielais prospekts sākumposmā no Priedaines stacijas līdz 
pārbrauktuvei tiek pārprofilēts vienvirziena ceļa posmā un izslēgs 
no aprites “Priedaines stacijas” autobusa pieturvietu ceļā no 
Jūrmalas-SIVA koledžas, ar iespējamo atgriešanos esošajā ceļa 
maršrutā, pa Upmalas ielu, izbraucot uz Lielo prospektu pa Salaspils 
ielu. Pārējam transportam, ar papildus izvēles iespēju, pa 
izdangātiem grants ceļiem (Spilves, Mārupes, Olaines) ielām vai gar 
bērnudārzu “Katrīna”, pa pieminēto Salaspils ielu. Pie šādas 
Upmalas ielas braucamās daļas intensīvas izmantošanas, it sevišķi 
smagā transporta noslogojuma ietekmē, drūpoši – izdangātais, 
šauri – līkumotais, lielgabarīta tehnikai grūti izmantojamais, ceļš 
drīz vien sašķīdīs, kā arī atjaunotā Salaspils iela. Pievienojoties 
Priedaines bedraino, ielāpiem pārlāpīto, neceļu postažas 
kopumam. Jūrmalas domes izsludinātās sabiedriskās aptaujas 
ietvaros, lūdzu izskatīt ierosinājumu par Lielā prospekta 
paplašinājumu, detālplāņojuma atrunātajā posmā, veloceliņa 
ierīkošanai, uz pašvaldības teritorijas kadastrs Nr. 13000050101 
rēķina, kas novērstu detālplānojuma mākslīgi radītas neērtības 
veloceliņa attīstībā, kā arī jau esošās transporta kustības 
organizācijā.  

2. Tāpat vēlos vērst uzmanību un to, ka virzītajā detālplaņojumā 
netiek skarta veloceliņa un ceļa braucamās daļas analīze posmā no 

Priekšlikums ņemts vērā. 
1. Pirmajā veloceļa attīstības scenārijā, kas   

paredz risinājumus, kā bez pārbūves var 

salīdzinoši ātri un bez lieliem investīciju 

ieguldījumiem uzlabot esošo situāciju neveicot 

pilnu infrastruktūras pārbūvi, piedāvāts  ceļa 

posmu no Spilves ielas līdz Priedaines 

dzelzceļa stacijai veidot atdalītu no gājēju 

plūsmām, pārorganizējot Lielā prospekta 

satiksmes plūsmu par vienvirziena Jūrmalas 

pilsētas virzienā.  Tādā gadījumā 

autosatiksmei paredzētais profila platums 

būtu 3.5 m, un, izmantojot atlikušo asfaltēto 

brauktuves daļu, tiktu izdalīts 3 m plats 

divvirzienu velosipēdu ceļš, kas atdalīts ar 0.5 

m drošības zonu no autosatiksmes. Pie šādām 

satiksmes organizācijas izmaiņām privātajām 

automašīnām un autobusu reisiem Jūrmalas - 

Priedaines virzienā būtu jāizmanto Spilves 

ielas brauktuve. Jāatzīmē, ka detālplānojumā 

netiek paredzēts izslēgt no aprites sabiedriskā 

transporta pieturvietu “Dzelzceļa stacija 

“Priedaine” ceļā no Jūrmalas-SIVA koledžas 
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Priedaines pārbrauktuves līdz automaģistrāles A10 viaduktam 
(Babītes iela), kura būtu jau tagad iekļaujama topošajā projektā, 
ceļa seguma daļējai renovācijai, kā arī ceļa zīmju un apzīmējuma 
pārdomātam atjauninājumam.  

3. Lūgums pievērst uzmanību neatliekamām, uz šo dienu esošām, ar 
veloceliņu saistītām problēmām, ceļa zīmēm, apzīmējumiem, 
bedrēm, kuras ir par pamatu dažādiem ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumiem, negadījumiem. Piemēram, šķērsojot veloceliņu gar 
abām Priedaines stacijas ēkas pusēm gājējam ir liela riska iespēja 
sadursmei ar velosipēdistiem, kuri traucas caur krūmu aizaugušu 
veloceliņu uz ietvi. Tāpat lūgums izvērtēt ceļa zīmju, apzīmējuma 
atbilstību Lielā prospekta – Spilves ielas – Babītes ielas krustojumā 
pie dzelzceļa pārbrauktuves, kuriem būtu jāregulē – organizējot 
autotransporta un velosipēdistu kustību šajā posmā, nevis jārada 
neizpratni satiksmi regulējošo norādņu traktējumā. Lūdzu izskatīt 
iesniegumā izteiktos ieteikumus, jo jūrmalas veloceliņš, uz šo dienu 
vietām, ir atraktīvāks par Nīderlandes. Ka arī detālplāna paredzētie 
velosipēdu ceļa īstermiņā risinājumi, kā salīdzinoši ātri un bez 
lieliem finanšu ieguldījumiem var pasliktināt jau esošo situāciju uz 
ceļiem Priedainē. 

(kursē autobusi Nr.1 un Nr.7).  Detālplānojumā 

uzsvērts, ka šī scenārija realizācijas gadījumā  

nepieciešams veikt uzlabojumus Spilves ielas 

posmā starp Upmalas ielu un Lielo prospektu, 

kas šobrīd ir šaurs un ar nepiemērotu segumu. 

Pieņemts zināšanai iesniedzēja viedoklis par 

to, ka  ceļa posmā no Spilves ielas līdz 

Priedaines dzelzceļa stacijai vēlams saglabāt 

divvirzienu autotransporta satiksmi un realizēt 

2. scenāriju, kas šajā posmā paredz izbūvēt 4m 

platu divvirzienu velosipēdu ceļu Lielā 

prospekta labajā pusē, to izbūvējot zaļajā zonā 

aiz apgaismojuma balstu līnijas. 

2. Minētā teritorija ir ārpus detālplānojuma 
izpētes teritorijas, kas noteikta ar  Jūrmalas 
pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu 
Nr. 308 “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302, 
Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 
2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā”, līdz 
ar to uz šo teritoriju attiecināmus risinājumus 
nav iespējams iekļaut šajā detālplānojumā. 

3. Detālplānojuma teritorijā ietilpstošajam 
veloceļa posmam visā tā garumā veikts esošās 
situācijas audits, veicot izvērtējumu pa 
piketāžas posmiem, raksturojot katrā posmā 
esošā veloceļa posma parametrus un seguma 
kvalitāti – pamatojoties uz šī audita 
rezultātiem tiek piedāvāti risinājumi, t.sk. tiek 
piedāvāti risinājumi gājēju un velosipēdistu 
drošības uzlabošanai nosakot, ka vietās, kur 
velosipēdu ceļu šķērso gājēji ir jāizvieto gājēju 
pārejas (arī pie minētās Priedaines stacijas), kā 

arī  uz veloceļa nepieciešams veidot ar 

termoplastu uzklātas brīdinošas joslas ātruma 
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samazināšanai un ar uzrakstu "SAMAZINI 
ĀTRUMU”. 

2. 
Fiziska 

persona 

1. Projektā paredzēts novirzīt veloceliņu pa Spilves ielu. Tas ir pilnīgi 
nepieņemami, jo tagadējais veloceliņš no Mangaļu ielas līdz 
Priedaines stacijai ir ainaviski visskaistākais posms. Tas līkumo pa 
skrajmežu ar lēzeniem kāpumiem un kritumiem. Šajā posmā 
veloceliņu galvenokārt izmanto atpūtnieki un tūristi lai baudītu 
dabu. Ļoti maz ir tādi braucēji, kam iespējami ātrāk jānokļūst no 
punkta A punktā B. Pēdējiem daudz izdevīgāks ir vilciens. Spilves 
iela turpretī ir ainaviski neizteiksmīga, garlaicīga. Ja veloceliņu 
novirzīs pa to, tad tas būs liels zaudējums. 

2. Ieteikums: Pirms Priedaines stacijas ir velosipēdistu atpūtas 
laukums (skat. 1.attēlu). Pareizi būtu no atpūtas laukuma veloceliņu 
turpināt taisni gar Lielo prospektu, kā parādīts ar sarkanām bultām. 
Tādā gadījumā jaunais veloceliņš iet starp Lielā prospekta brauktuvi 
un dzelzceļa aizsargzonas malu. Tas atbilst projekta satiksmes 
organizācijas variantam (karte 06 Satiksmes organizācija). 
Gadījumā, ja lielas priedes neļauj paplašināt divvirzienu veloceliņu 
līdz 4m platumam ir iespējams veloceliņu sadalīt divos viena 
virziena ceļos. Katru 2 m platu. Tas ir iespējams visur. 

3. Projektā paredzēts novirzīt autotransportu no pārbrauktuves pa 
Spilves ielu līdz krustojumam ar Lielo prospektu (2.att.). Tagad tas 
iet pa Lielo prospektu līdz pārbrauktuvei. Pret to principā nav 
iebildumu. Vienīgā problēma Spilves iela nav asfaltēta. 

4. Projektā paredzēts apvienot autobusu pieturu virzienā uz Vārnu 
krogu ar pieturu virzienā uz Jūrmalu (3. att.). Tas ir absolūti 
nepieņemami, jo vilcienu pasažieriem uz Jūrmalas pusi nav jēgas 
braukt. Visi pasažieri, kas Priedaines stacijā gaida autobusu, dodas 
Vārnu kroga virzienā. Tādēļ pieturvietas pašreizējais novietojums ir 
un būs optimāls arī pēc jauno peronu izbūves.  

5. Secinājumi: Optimāls ir kartē 06 dotais satiksmes organizācijas 
projekta variants (fragments 4. att.). Ja to realizē, tad variantam, 
kas plānots 2. att. nav jēgas. Turklāt izdevumi Spilves ielas 
asfaltēšanai un labiekārtošanai ir lielāki nekā veloceliņa optimālā 
varianta izbūvei gar Lielā prospekta malu. 

Priekšlikums ņemts vērā. 
1. Neviens no detālplānojuma piedāvāto risinājumu 

scenārijiem neparedz veloceļa novirzīšanu pa 
Spilves ielu. 

2. Ieteikums sakrīt ar detālplānojuma risinājumos 
iekļauto 2. scenāriju (Maģistrālā velosipēdu ceļa 
izbūve), kas posmā no Spilves ielas līdz Priedaines 
dzelzceļa stacijai  paredz izbūvēt 4m platu 
divvirzienu velosipēdu ceļu Lielā prospekta labajā 
pusē, to izbūvējot zaļajā zonā aiz apgaismojuma 
balstu līnijas, tālāk šķērsojot laukumu pie 
dzelzceļa stacijas “Priedaine” un tālāk turpinoties 
minētā atpūtas laukuma virzienā. Skat. 
paskaidrojuma raksta III Pielikumu “Velosipēdu 
ceļa Rīga - Jūrmala izpēte posmā no Spilves ielas 
līdz Babītes novada robežai, Jūrmalā”, kur 
risinājums grafiski attēlots rasējumā “2. etaps. 
Maģistrālā velosipēdu ceļa izbūve. Lapa 1 no 5”. 
Pieņemts zināšanai iesniedzēja viedoklis, ka tiek 
atbalstīts šis scenārijs. 

3. Detālplānojumā uzsvērts, ka šī pirmā scenārija 
realizācijas gadījumā  nepieciešams veikt 
uzlabojumus Spilves ielas posmā starp Upmalas 
ielu un Lielo prospektu, kas šobrīd ir šaurs un ar 
nepiemērotu segumu. 

4. Detālplānojuma risinājumi neparedz minēto 
pieturvietu apvienošanu vai pārvietošanu.  

5. Iesniedzēja viedoklis pieņemts zināšanai. 
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2.4.1. Fizisko personu iesniegumu kopijas 
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2.5. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 
 

INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

ATZINUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJU DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA KOMENTĀRI 

1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, 03.07.2019., Nr. 4.5.-08/5121,. un 

08.08.2019. Nr. 4.5.-08/5935 

Pārvalde, izvērtējot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā ĢEOLatvija.lv ievietotos detālplānojuma materiālus, 
secina, ka detālplānojuma projektā nav izpildītas Pārvaldes 
07.08.2018. nosacījumos Nr.4.5.-07/5577 3.3.punktā izvirzītās 
prasības – teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu 
sadaļā nav ietvertas prasības īpaši aizsargājamo biotopu 
aizsardzībai (kas ietvertas sugu un biotopu ekspertes 
atzinumā). 

Esam ņēmuši vērā atzinumā pausto un papildinājuši 
TIAN ar šādu punktu, kas izriet no sugu un biotopu 
ekspertes atzinuma: 
“6. Gar veloceļu maksimāli saglabā dabisko zemsedzi, 
nepieciešamības gadījumā veicot krūmu vai koku 
izciršanu, bet neierīkojot zālienus.” 
kā arī, esam papildinājuši šo punktu: 
“8. Gar veloceļu izvieto labiekārtotas atpūtas vietas, 
to novietojumu precizē būvniecības ieceres 
dokumentācijā, ņemot vērā grafiskās daļas kartē 
“Satiksmes organizācija. Veloceļa izvietojums. 
Ārtelpas kompozicionālais plānojums” atzīmētās 
atpūtas vietu perspektīvās atrašanās vietas, un 
bioloģiskās daudzveidības izpētes rezultātus, kas ir 
ietverti detālplānojuma I Pielikumā "Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas eksperta atzinums.” 
Atkārtoti izvērtējot sugu un biotopu ekspertes 
atzinumu esam konstatējuši, ka pārējās prasības īpaši 
aizsargājamo biotopu aizsardzībai (kas ietvertas sugu 
un biotopu ekspertes atzinumā), ir ievērotas. 

Pārvalde, izvērtējot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā ĢEOLatvija.lv ievietotos un Jūsu iesniegumam 
pievienotos papildinātos teritorijas izmantošanas un apbūves 
nosacījumus, secina, ka detālplānojuma projekts nav 
pretrunā ar Pārvaldes 07.08.2018. nosacījumiem Nr.4.5.-
07/5577. 

Pozitīvs atzinums 

2. VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 17.06.2019., Nr. 4.3.1 / 7312 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC) izvērtēja 
iesniegto detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, 
Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais 
prospekts 0041, Jūrmalā projekta redakciju. 
LVC nav principiālu iebildumu par izstrādātā detālplānojuma 
redakciju. 
Detālplānojuma teritorijas velobūves būvprojekta izstrādei 
saņemt tehniskos noteikumus un būvprojektu saskaņot LVC. 

Pozitīvs atzinums 

3. Veselības inspekcija, 25.06.2019., Nr.4.5.-6./16394/ 

Slēdziens - Detālplānojuma projekta risinājums 
zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 
1201, Priedaine 2303 un Lielais prospektā 0041, Jūrmalā 
atbilst higiēnas prasībām. 

Pozitīvs atzinums 
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4. SIA “Jūrmalas gaisma”, 20.06.2019., Nr.1-9/90/214 

Izdots SIA “Grupa93” par to, ka SIA “Jūrmalas gaisma” nav 
iebildumu par izstrāda’to detālplānojumu zemesgabaliem 
Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 
2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā.  

Pozitīvs atzinums 

5. AS „Sadales tīkls”, 17.06.2019., Nr. 309500-02/1090 

AS "Sadales tīkls" nav iebildumu un papildus prasību SIA 
Grupa93 izstrādātajam detālplānojumam zemesgabaliem 
Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 
2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā. 

Pozitīvs atzinums 

6. AS “Augstsprieguma tīkls”, 03.07.2019., Nr. 2.5/2019/2427 un 23.07.2019., Nr. Nr. 2.5/2019/2647 

Objekta izbūves vietā paredzēts arī energoinfrastruktūras 
projekts „Kurzemes loks” . Par  objekta “Kurzemes loks” 
projektēšanu ir atbildīga PS  "LEC, RECK un Empower". 
Atbildot uz Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu AS 
"Augstsprieguma tīkls" informē, ka nesniedz atzinumu. 
Atzinums netiek izsniegts jo: 
1. Funkcionālā zonējuma kartē attēlota līnija, kas faktiski 

dabā vairs neeksistē; 
2. Ņemot vērā, ka nav attēloti jaunizbūvētās 110/330kV 

elektrolīnijas balsti faktiski nav iespējams izvērtēt vai 
izbūvētie balsti neatrodas esošo/plānoto sarkano līniju 
teritorijā; 

3. Jaunizbūvētā 110/330kV elektrolīnijas aizsargjosla 
funkcionālā zonējuma kartē izteikta kā transporta 
infrastruktūras teritorija. 

Informējam, ka pirms pieprasīt atzinumu  no AS 
"Augstsprieguma tīkls", izstrādāto detālplānojumu ar faktisko 
elektrolīnijas novietojumu plānā saskaņot ar PS " LEC, RECK un 
Empower ". 

1. Funkcionālā zonējuma kartē ir attēlota līnija, kas 
2019. gada aprīlī, kad šī detālplānojuma redakcija tika 
iesniegta Jūrmalas pilsētas domē dabā eksistēja un ir 
attēlota 2019. gada sākumā Jūrmalas pilsētas domes 
izsniegtajā augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna 
pamatnē, kuru nav likumiska pamata grozīt. 
Vienlaikus jāuzsver, ka Detālplānojuma darba 
uzdevums, kas apstiprināts ar Jūrmalas Domes 
lēmumu Nr. 308, paredz detālplānojuma izstrādi 
teritoriāli vienotai teritorijai, vienlaikus nosakot, ka 
detalizēts plānojums izstrādājams teritorijas daļai 
plānoto sarkano līniju robežās ap veloceļu. Attiecīgi 
aktuāla augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna 
pamatne – topogrāfiskais plāns ir izstrādāts detalizēti 
izstrādājamai detālplānojuma teritorijai. Pārējai 
detālplānojuma teritorijai tiek izmantoti dati no 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu 
bāzes. Ņemot vērā AS “Augstsprieguma tīkls” 
pausto, papildus topogrāfiskā plāna pamatnē 
attēlotajai elektropārvades līnijai, grafiskās daļas 
materiāli papildināti ar informāciju no PS  "LEC, RECK 
un Empower" izsniegtajiem projekta materiāliem, 
kuros attēlota būvniecības stadijā esošā 330/110kV 
elektropārvades līnija. 
2. Grafiskās daļas kartes papildinātas ar informāciju 
par būvniecības stadijā esošo 330/110kV 
elektropārvades līniju no PS  "LEC, RECK un 
Empower" izsniegtajiem projekta materiāliem. 
Konstatēts, ka viens no balstiem atrodas esošo 
sarkano līniju teritorijā, taču konkrētais balsts atrodas 
tuvu detālplānojuma teritorijas robežai, līdz ar to 
sarkano līniju grozījumu gadījumā tiktu skartas arī 
kaimiņu īpašumos esošās sarkanās līnijas, ko šī 
detālplānojuma izstrādes ietvaros nav likumīga 
pamata veikt. Papildus, konkrētais balsts atrodas 
ārpus detalizēti pētāmās teritorijas robežām, kur šī 
detālplānojuma izstrādes ietvaros netiek veikti 
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sarkano līniju un funkcionālā zonējuma precizējumi. 
Tiek attēlotas esošās sarkanās līnijas un funkcionālais 
zonējums, kas noteikts spēkā esošajā Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojumā. Papildinām 
paskaidrojuma rakstu un grafiskās daļas kartes 
“Funkcionālais zonējums” un “Sarkanās līnijas” ar 
šādu informāciju: “Izstrādājot Jūrmalas pilsētas 
teritorijas plānojumu vai tā grozījumus, veic ielu 
sarkano līniju izmaiņas pie Salaspils ielas, izslēdzot no 
sarkano līniju teritorijas pārbūvējamās 
elektropārvades līnijas Ventspils-Tume-Rīga (Imanta) 
balstu”. 
3. Funkcionālā zonējuma kartē jaunizbūvētās 
110/330kV elektrolīniias aizsargjosla nav izteikta kā 
transporta infrastruktūras teritorija. Tā ir precizēta 
spēkā esošajā Jūrmalas teritorijas plānojumā noteiktā 
Nacionālas infrastruktūras attīstības teritorija 
(TIN71). Precizējumi veikti atbilstoši būvprojektā 
“Kurzemes loka 110kV elektropārvades līniju pārbūve 
posmā Ventspils-Tume-Rīga (Imanta), pastiprinot ar 
330kV līniju” noteiktajām projektētajām 110 kV un 
330 kV gaisvadu līniju aizsargjoslām. Papildus 
skaidrojums: TIN – Teritorija ar īpašiem 
noteikumiem. 
Papildus, detālplānojuma redakcija ir saskaņota ar 
objekta “Kurzemes loks” projektētājiem PS  "LEC, 
RECK un Empower". 

Atbildot uz Jūsu vēstuli ar lūgumu atkārtoti sniegt atzinumu 
par sagatavoto detālplānojumu zemesgabaliem Priedaine 
2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un 
Lielais prospekts 0041, Jūrmalā informējam, ka atsūtītie 
plānojuma projekta papildinājumu dokumenti izskatīti sakarā 
ar to, ka plānojuma teritorijā, pārvades tīklu savienojuma 
"Kurzemes loks" projekta ietvaros, notiek esošās 110kV 
gaisvadu elektrolīnijas pārbūve un 330/110kV līniju ierīkošana 
uz vieniem balstiem. 
AS "Augstsprieguma tīkls" 03.07.2019. vēstulē 
Nr.2.5/2019/2427 ierosinātie priekšlikumi ievēroti, un 
detālplānojuma projekts atzīstams par pieņemamu. 
Atbilstoši veiktajām izmaiņām detālplānojumā aicinām 
papildināt TAPIS sistēmā reģistrētos dokumentus. 

Pozitīvs atzinums 

7. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, 11.07.2019., Nr.4.3-14/7 

Lai gan AP Vides nodaļa noteikumus šī detālplānojuma 
izstrādei neizsniedza, par ko informēja 2018. gada 13. jūlija 
vēstulē Nr. 4.3.-17/14 domes Pilsētplānošanas nodaļas 
vadītāju, tomēr esam izskatījuši sagatavoto detālplānojuma 
projektu. Pateicamies, ka SIA “Grupa93” detālplānojuma 
izstrādātāji ir ņēmuši vērā augstāk minētajā vēstulē norādīto 

Pozitīvs atzinums 
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situāciju par rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” 
pazemes ūdeņu monitoringa urbumu aizsardzību. 

8. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, 15.07.2019., Nr.1.1-

22/3945 

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 
investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļa apliecina, ka 
detālplānojuma projekta 1. redakcija zemesgabaliem 
Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 
2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā ir izstrādāts saskaņā 
ar Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu 
nodaļas Būvniecības daļas nosacījumiem. 

Pozitīvs atzinums 

9. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa, 25.06.2019., Nr. 1.1-

37/3569 

Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa 

(turpmāk – PĪN) informē, ka ir izvērtējusi sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Grupa93” sagatavoto detālplānojuma 

redakciju zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, 

Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041 un ir 

secinājusi, ka detālplānojuma redakcija atbilst Domes 

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.81 „Par zemesgabalu 

Priedaine 2302, Priedaine 2001 un priedaine 1201, Jūrmalā 

daļu nodošanu pašvaldības īpašumā”, kā arī izstrādāts 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 12.3.punktu PĪN lūdz 

norādīt, ka Zemes ierīcības projekts ir realizējams pa posmiem, 

paredzot sākotnēji apvienot daļas, no zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 1300 005 1201, 1300 005 2001 un 

1300 005 2302, kas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai, vienā 

jaunveidojamā zemes vienībā. 

Plānoto zemes vienību ar platību 4727 m² kas tiek atdalīta no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 005 2303, un 

pieder Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā, veidot kā 

starpgabalu, ko ir plānots pievienot jaunveidojamajai zemes 

vienībai. Starpgabala veidošana ir nepieciešama, lai izvairītos 

no kopīpašuma veidošanās starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību 

un Satiksmes ministriju. 

Atzinums pozitīvs. Ierosinājums ņemts vērā, 
Detālplānojuma materiāli papildināti ar informāciju 
par Zemes ierīcības projekta realizāciju, kas iekļauta 
Paskaidrojuma rakstā un tā II Pielikumā “Zemes 
ierīcības projekts”, kā arī Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu apakšnodaļā “2.1. Zemes vienību 
dalīšana un veidošana”, kas  papildināta ar šādu 
punktu: “Zemes ierīcības projekts ir realizējams pa 
posmiem, paredzot sākotnēji apvienot daļas, no 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 
1201, 1300 005 2001 un 1300 005 2302, kas pieder 
Rīgas pilsētas pašvaldībai, vienā jaunveidojamā zemes 
vienībā. Plānoto zemes vienību ar platību 4727 m² kas 
tiek atdalīta no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 1300 005 2303, un pieder Latvijas valstij 
Satiksmes ministrijas personā, veidot kā starpgabalu, 
ko ir plānots pievienot jaunveidojamai zemes 
vienībai.” 

10. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa, 11.07.2019., Nr. 14-1/1318 

Nodaļai nav iebildumu par izstrādāto detālplānojuma 
redakciju. Detālplānojuma pamatā ir ievērtēti nodaļas 
nosacījumi Nr. 14-1/1948, kas izsniegti 2018. gada 20. jūlijā. 

Pozitīvs atzinums 
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11. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība, 25.06.2019, Nr. VM5.7-7/846 

Virsmežniecība iepazinās ar iesniegto detālplānojuma 
projektu un tai  savas kompetences ietvaros nav iebildumu 
par izstrādāto detālplānojuma redakciju augstākminētajiem 
īpašumiem. 

Pozitīvs atzinums 

12. VAS “Latvijas dzelzceļš”, 12.07.2019., Nr. DN-6.3.1./170-2019 

SIA “Grupa93” detālplānojumā zemesgabaliem Priedaine 
2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un 
Lielais prospekts 0041 Jūrmalā ir paredzējusi grozīt 
(samazināt) valsts publiskās lietošanas dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
13000052303. 
LDz informē, ka Satiksmes ministrija ar 2014. gada 8. aprīļa 
aktu Nr.03-11/11 par zemesgabala Priedaine 2303, Jūrmalā 
nodošanu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš” 
valdījumā, ir nodevusi valdījumā LDz Jūrmalas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000531172 uz valsts vārda 
ierakstīto zemesgabalu Satiksmes ministrijas personā. 
“Dzelzceļa likuma” 16. panta 4. daļa nosaka, ka “Dzelzceļa 
infrastruktūras pārvaldītājs ir tiesīgs grozīt (samazināt) 
dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežas un atteikties no 
zemes lietošanas tiesībām, ievērojot attiecīgos normatīvos 
aktus un būvnormatīvus”. 
Ņemot vērā, ka LDz nav grozījusi (samazinājusi) dzelzceļa 
zemes nodalījuma joslas robežas zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 13000052303, kā arī ka detālplānojumā no valsts 
publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslas 
paredzētajām zemes vienības daļām, kuras ir paredzēts grozīt 
(samazināt), atrodas LDz piederošas inženierkomunikācijas 
LDz sniedz negatīvu atzinumu par detālplānojuma risinājumu 
zemesgabalam Priedaine 2303. 

Risinājums ir sagatavots pamatojoties uz mutisku 
vienošanos ar VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvi 2019. 
gada februārī, kurā izstrādātājs tika informēts par 
nepieciešamību slēgt patapinājuma līgumu, kas arī 
2019. gada 2. augustā ir noslēgts (Nr. 1857/2019), 
attiecībā uz patapinājuma līguma pielikumā Nr.1 
attēlotajām zemes vienības daļām Nr. 4 un Nr. 5 tika 
norādīts, ka “Dzelzceļa likuma” 16. panta 4. daļa 
nosaka, ka “Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir 
tiesīgs grozīt (samazināt) dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslas robežas un atteikties no zemes lietošanas 
tiesībām, ievērojot attiecīgos normatīvos aktus un 
būvnormatīvus”, ko attiecībā uz šo zemes vienības 
daļu būtu iespējams realizēt. Pamatojoties uz iepriekš 
minēto detālplānojuma risinājumos tika attēlota 
plānotā situācija, kas nākotnē paredz zemes vienības 
ar kadastra Nr. 13000052303 daļas 4727m² platībā 
pievienošanu jaunveidojamai zemes vienībai 
vienlaicīgi plānotās situācijas kartē attēloti arī 
grozījumi dzelzceļa nodalījuma joslā, zemes vienības 
robežu nosakot 1m attālumā no esošā veloceļa. 
Dzelzceļa zemes nodalījuma joslā esošās LDz 
piederošās inženierkomunikācijas detālplānojuma 
risinājumos netiek paredzēts apdraudēt. Vienlaicīgi 
jāatzīmē, ka šis pats inženierkomunikāciju kabelis 
atrodas ārpus LDz valdījumā esošās zemes vienības arī 
citviet. 
Ņemot vērā saņemto negatīvo atzinumu 
detālplānojuma redakcija tiek papildināta, iekļaujot 
risinājumu, kas perspektīvā pilnībā paredz veloceļa 
pārvietošanu ārpus VAS "Latvijas dzelzceļš" 
pārvaldībā esošās zemes vienības ar kadastra Nr. 
13000052303. 

13. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 10.07.2019., Nr. 06-06/3234 

Pārvalde savas kompetences ietvaros š.g. 9.jūlijā Teritorijas 
plānojuma izskatīšanas komisijā izvērtēja iesniegto 
detālplānojuma redakciju.  
Detālplānojuma redakcija atbilst izdotajiem nosacījumiem 
un Pārvalde sniedz pozitīvu  atzinumu ar nosacījumu, ka 
detālplānojumā tiek precizēti šādi apgrūtinājumi: 
zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 2303 ar kadastra apzīmējumu 
1300 005 2303 esošam valsts nozīmes kultūras piemineklim 

Pozitīvs atzinums. Ņemts vērā Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes nosacījums par apgrūtinājumu 
precizēšanu – papildinātas grafiskās daļas kartes 
“Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, 
“Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums” un 
“Zemes ierīcības projekts. Priedaine 2302, Priedaine 
2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais 
prospekts 0041, Jūrmalā”, kā arī precizēts teksts 
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“Priedaines dzelzceļa stacija” (valsts aizsardzības Nr.5338) 
norādīt apgrūtinājumu – valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa teritorija un objekti (kods – 7314010104), bet 
zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 1201 ar kadastra apzīmējumu 
1300 005 1201 esošajai valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Priedaines vasarnīcu rajons” (valsts aizsardzības 
Nr.6088) individuāli noteiktās aizsardzības zonas daļai noteikt 
apgrūtinājumu – individuāli noteiktas vides un dabas resursu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts vai 
vietējās nozīmes kultūras pieminekli (kods – 7314020201). 

Paskaidrojuma rakstā un TIAN atbilstoši Pārvaldes 
sniegtajam atzinumam. 

14. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 

Detālplānojuma projekts neskar “Latvijas Mobilais Telefons” 
SIA nekustamo īpašumu un/vai publisko elektronisko sakaru 
tīkla un/vai tā iekārtu izmantošanu un nenosaka ro 
izmantošanas aprobežojumu, tādēļ netiek sniegts atzinums. 

Nesniedz atzinumu, jo detālplānojums neskar 
“Latvijas Mobilais Telefons” SIA nekustamo īpašumu 
un/vai publisko elektronisko sakaru tīkla un/vai tā 
iekārtu izmantošanu un nenosaka ro izmantošanas 
aprobežojumus. 

15. Babītes novada pašvaldība, 04.07.2019., Nr. 2-3.1/19/ 1651-N 

Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un 
būvniecības daļa 11.06.2019. ir saņēmusi vēstuli (reģistrēta ar 
Nr.2176-S) ar lūgumu sniegt atzinumu detālplānojumam, 
teritorijai ko ietver nekustamo īpašumu Priedaine 2302, 
Priedaine2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303, un Lielais 
prospekts 0041 zemes vienības sagatavotajai redakcijai 
(turpmāk tekstā – Detālplānojums). 
Izvērtējot, interneta vietnē geolatvija.lv pieejamo 
Detālplānojuma projektu, sniedzam pozitīvu atzinumu. 

Pozitīvs atzinums 

16. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 11.06.2019., Nr. Z-1-12/875 

Valsts SIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa sniedz pozitīvu 
atzinumu izstrādātajai zemesgabalu Priedaine 2302, Priedaine 
2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 
0041, Jūrmala detālplānojuma pirmajai redakcijai. 

Pozitīvs atzinums 

17. SIA “Tet” (SIA “Lattelecom”), 26.06.2019., Nr.PN-42516 

SIA “Tet” nav pretenziju pret detālplānojumu nekustamajiem 
īpašumiem: Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, 
Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmala. 

Pozitīvs atzinums 

18. SIA “Rīgas meži”, 26.06.2019., Nr.SRM-19-338-nd 

SIA “Rīgas meži” ir iepazinusies ar detālplānojuma 1. redakciju 
un informē, ka tie atbilst iepriekš iesniegtajiem priekšlikumiem 
un atbilst SIA “Rīgas meži” izvirzītajiem nosacījumiem, tādejādi 
nav iebildumu pret detālplānojuma tālāku virzīšanu. 

Pozitīvs atzinums 

19. Rīgas domes Īpašuma departaments, 12.07.2019., Nr. DI-19-919-nd 

Atbildot uz Jūsu 18.06.2019 vēstuli Nr.19/55 ar lūgumu 
iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma zemesgabaliem 
Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 
2303, Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, 1. redakciju un sniegt 

Pozitīvs atzinums 
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atzinumu un saskaņojumu, ievērojot SIA “Rīgas meži” 
26.06.2019. vēstuli Nr.SRM-19-338-nd “Par atzinuma 
sniegšanu detālplānojumam”, informējam, ka Rīgas domes 
Īpašuma departaments atbalsta sagatavoto detālplānojuma 
redakciju. 
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