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ĀRTELPAS KOMPOZICIONĀLAIS PLĀNOJUMS

TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

Detālplānojuma teritorijas novietojums Jūrmalas pilsētā

Detālplānojuma teritorijā esošās zemes vienības un to īpašumpiederība

Spēkā esošais funkcionālais zonējums atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam

Veloinfrastruktūras un transporta esošais un plānotais tīklojums
detālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē

Detālplānojuma teritorijas zemes vienību robežu shēma
pēc zemes ierīcības projekta izstrādes

Detālplānojuma teritorijas zemes vienību robežu shēma
pirms zemes ierīcības projekta izstrādes

Detālplānojuma ietvaros noteiktās sarkanās līnijas

Sarkanās līnijas, kas noteiktas spēkā esošajā
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā

Dabas vērtības detālplānojuma teritorijā

Šķērsprofils, plānotā situācija. Lielais prospekts ar veloceļu
posmā starp Spilves ielu un Priedaines staciju

Šķērsprofils, plānotā situācija.
Veloceļš posmā starp Priedaines staciju
un Mangaļu ielu

Šķērsprofils, plānotā situācija.
Veloceļš posmā starp Mangaļu ielu
un pilsētas robežu

Detālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Jūrmalas 
pilsētas domes 2019. gada 23. maija lēmumu Nr. 243 (protokols Nr. 7, 39. punkts) 
“Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 
1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādes galvenie mērķi ir izvērtēt zemes vienību iespējamo 
reālo sadali, kas paredz atdalītās zemes vienības apvienot un veidot kā vienu 
patstāvīgu nekustamo īpašumu – satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepie-
ciešama inženierbūves – veloceļa – uzturēšanai, kā arī radīt priekšnoteikumus 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošas inženierbūves – veloceļa – pār-
būvei un atjaunošanai atbilstoši velo koncepcijai un Latvijas standartam LVS 
190-9 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 9. daļa: Velosatiksme”.

Detālplānojuma ierosinātājs: Jūrmalas pilsētas dome (Jomas iela 1/5, 
Jūrmala, LV-2015, pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv).

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona iela 3–4, Rīga, 
LV-1050, info@g93.lv, www.grupa93.lv).

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2019. gada 14. jūnija līdz 15. jūlijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto detālplānojuma redakciju izdrukas 
formā var iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1. stāva vestibilā Edinburgas 
prospektā 75, savukārt elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.jurmala.lv, kā arī detālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 15. jūlijam var 
iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas 
prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. 

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var 
arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv vai 
nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot to pasts@jurmala.lv.

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie 
detālplānojuma izstrādes vadītājas Ritas Ansules Edinburgas prospektā 75,
54. kabinetā.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2019. gada 27. jūnijā 
plkst. 17.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Teritorijas novietojums

Detālplānojuma teritorija Jūrmalā “Priedaine 2302”, kadastra Nr. 1300 005 2303, “Priedaine 
2001”, kadastra Nr. 1300 005 2001, “Priedaine 1201”, kadastra Nr. 1300 005 1201, “Priedaine 
2303”, kadastra Nr. 1300 005 2303 un “Lielais prospekts 0041”, kadastra Nr.1300 005 0041 
atrodas Jūrmalas pilsētas austrumu daļā, Priedainē. Detālplānojuma teritorijas kopējā 
platība ir 46,8 ha, bet detalizēti plānojamā teritorija – 9,9 ha. Teritorijas ziemeļrietumu pusē 
atrodas Priedaines dzelzceļa stacija, asfaltēta iela – Lielais prospekts – un transformatoru 
apakšstacija, ziemeļu daļā teritorija robežojas ar dzīvojamās apbūves kvartāliem. Teritoriju 
DA-ZR virzienā šķērso veloceļa Rīga-Jūrmala posms (~2,4 km) un dzelzceļa līnija 
Rīga-Tukums. Pārējā teritorijā ir lauksaimniecības un meža zemes.

Detālplānojuma teritorijā Rīgas-Jūrmalas veloceļš ietilpst Eiropas nozīmes veloceļu tīkla 
EuroVelo maršrutos: EuroVelo 10 – “Apkārt Baltijas jūrai” un EuroVelo 13 – “Dzelzs priekškara 
maršruts”, kas šo veloceļa posmu padara nozīmīgu ne tikai Jūrmalas pilsētas, Babītes un 
Rīgas mobilitātes savienojuma kontekstā, bet arī plašākā – Eiropas mērogā. Teritoriju šķērso 
arī Rīgas Ziemeļu transporta koridora 4. posma 3. variants. Uz DR no teritorijas atrodas 
Rīgas-Ventspils šosejas A10 posms, kā arī relatīvi netālu tiek plānota Park&Bike stāvvieta.

Teritorijas atļautā izmantošana saskaņā ar spēkā esošo Jūrmalas pilsētas teritorijas 
plānojumu: Transporta infrastruktūras teritorija (TR2) dzelzceļa nodalījuma joslā, Transporta 
infrastruktūras teritorija (TR1) Lielā prospekta sarkano līniju teritorijā, Dabas un apstādījumu 
teritorijas (DA3 un DA5). Detālplānojuma teritoriju centrālajā daļā šķērso teritorija ar īpašiem 
noteikumiem Satiksmes infrastruktūrai rezervētā teritorija (TIN112), kas paredzēta Rīgas 
Ziemeļu transporta koridora 4. posma 3. variantam un Nacionālas nozīmes infrastruktūras 
attīstības teritorija (TIN71), kurā šobrīd tiek īstenots energoinfrastruktūras projekts 
“Kurzemes loks”. Dabas un apstādījumu teritorijās DA3 un DA5, kā arī TR teritorijās ir atļauta 
gājēju un velosipēdistu celiņu izbūve.

Detālplānojuma risinājumi

Zemes vienību sadales risinājums izstrādāts, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 
15. februāra lēmumā Nr. 81 “Par zemesgabalu Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedaine 
1201, Jūrmalā, daļu nodošanu pašvaldības īpašumā” sniegtos priekšlikumus. Detālplānoju-
ma risinājumi paredz veidot jaunu zemes vienību, apvienojot kopumā četru zemes vienību 
daļas ar kopplatību 8,9 ha. Trīs no iepriekšminētajām zemes vienībām pieder Rīgas pilsētas 
pašvaldībai un viena – Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā (pilnvarnieks – VAS “Lat-
vijas dzelzceļš”).

Detālplānojuma izstrādes ietvaros ir veikti precizējumi attiecībā uz sarkano līniju 
izvietojumu detālplānojuma teritorijā, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas 
plānojumam, kurš nosaka, ka Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktās sarkanās 
līnijas precizē un jaunas sarkanās līnijas nosaka lokālplānojumā vai detālplānojumā.

Detālplānojuma ietvaros, ņemot vērā esošo veloceļu un tā novietojumu dabā, kā arī 
jaunveidotās zemes vienību robežas un sarkanās līnijas, ir precizēts Transporta 
infrastruktūras teritorijas (TR1) zonējums zemes vienībās ar kadastra Nr. 13000052302 un Nr. 
13000052303.

Detālplānojuma risinājumi piedāvā divus veloceļa attīstības scenārijus jeb 
posmus:

1)  velosipēdu ceļa uzlabojumi īstermiņā;

2)  maģistrālā velosipēdu ceļa izbūve.

Piedāvāto scenāriju risinājumus iespējams savstarpēji pa posmiem kombinēt.

Risinājums tiek piedāvāts, pamatojoties uz velobraucēju, gājēju un autotransporta plūsmu 
mērījumiem, kā arī izstrādē ņemti vērā institūciju nosacījumi un ekspertu viedokļi. 
Parametri pieņemti atbilstoši Latvijas standartam LVS 190-9:2015 “Ceļu projektēšanas 
noteikumi. 9. daļa: Velosatiksme”. Veloceļam visā detālplānojuma teritorijas garumā veikts 
esošās situācijas audits, ko nodrošināja SIA “IE.LA inženieri”, raksturojot katra veloceļa 
posma parametrus, seguma kvalitāti, kā arī novērtējot atbilstību LVS 190-9:2015.

Velosipēdu ceļa uzlabojumi īstermiņā

Velosipēdu ceļa uzlabojumi īstermiņā paredz risinājumus kā salīdzinoši ātri un bez lieliem 
investīciju ieguldījumiem uzlabot esošo situāciju, neveicot pilnu infrastruktūras pārbūvi.

1.  Jauna velosipēdu ceļa posma izveide Lielajā prospektā – satiksmes plūsmu 
pārorganizācija vienā - Jūrmalas pilsētas virzienā, daļu brauktuves atvēlot velosipēdu 
ceļam.

2.  Brīdinājuma zīmju izvietošana, horizontālā marķējuma atjaunošana, lokāli asfalta 
seguma atjaunošanas darbi, autostāvvietas zonas pārorganizācija, kā arī kritisko 
veloceļa posmu atjaunošana drošības apsvērumu dēļ.

3.  Velosipēdu ceļa labiekārtojums – atpūtas vietu iekārtošana. Starp atpūtas vietām 
vēlams izvietot speciāli velosipēdistiem piemērotas atkritumu urnas.

4.  Mobilitātes punkta izveide pie Priedaines dzelzceļa stacijas.

Maģistrālā velosipēdu ceļa izbūve

Velosipēdu ceļa attīstības 2. etaps paredz perspektīvā maģistrālā velosipēdu ceļa izbūvi 
visā izpētes posma garumā. Tam ir jāatbilst LVS 190-9:2015 “Velosatiksme” prasībām un pēc 
iespējas jāņem vērā pasaules labās prakses piemērus.

1.   Visā izpētes posma garumā piedāvāts veidot divvirzienu velosipēdu ceļu 4 m 
platumā.

2.  Velosipēdu ceļu posmā no Spilves ielas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai tiek 
piedāvāts izbūvēt Lielā prospekta labajā pusē, aiz apgaismojuma balstu līnijas.

3.    Vietās, kur velosipēdu ceļu šķērso gājēji, ir jāizvieto gājēju pārejas. Šādas pārejas 
ierīkojamas posmā pie Priedaines dzelzceļa stacijas.

4.  Izpētes posmā no Priedaines dzelzceļa stacijas līdz Spilves un Mangaļu ielu 
krustojumam (privātmāju apbūves rajona sākums) paredzēts izveidot veloceļam 
paralēlu jaunu gājēju ietvi.

5.   Visā izbūves posmā rekomendējams asfaltbetona segums. Seguma konstrukciju 
risinājumi jāizvēlas atbilstoši inženierģeoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojumā noteikts, ka veloceļa izbūves risinājumu izstrādā būvniecības ieceres 
dokumentācijā, ņemot vērā detālplānojumā ietverto principiālo veloceļa novietojumu, kas 
ir iekļauts grafiskās daļas kartē “Satiksmes organizācija. Veloceļa izvietojums. Ārtelpas 
kompozicionālais plānojums” un bioloģiskās daudzveidības izpētes rezultātus, kas ir 
ietverti detālplānojuma I pielikumā “Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta 
atzinums”. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumā definēti konkrēti 
ieteikumi turpmākai veloceļa un ar to saistītās infrastruktūras projektēšanai, balstoties uz 
detālplānojuma teritorijā konstatētajiem aizsargājamiem biotopiem un to izvietojumu.

DETĀLPLĀNOJUMA zemesgabaliem
Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201,
Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā

no 2019. gada 14. jūnija līdz 15. jūlijam

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SIA GRUPA93


