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1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA   

1.1. Lēmums  par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu  
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1.2. Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevums  
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1.3. Paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē – www.jurmala.lv  
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1.4. Ziņojums par saņemto institūciju nosacījumu ievērtēšanu   

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei saņemti no 13 institūcijām, 1 institūcija (SIA „Jūrmalas 

gaisma”) norādījusi, ka nosacījumus sniegt nav nepieciešams, 4 no darba uzdevumā norādītajām 

institūcijām nav sniegušas nosacījumus (CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajons, Jūrmalas pilsētas domes 

Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Mežsaimniecības nodaļa un 

Pašvaldības īpašumu nodaļa). 

INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

NOSACĪJUMI LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA KOMENTĀRI 

1. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa, 19.01.2018., Nr. 14/3/313 

1) Izstrādājot lokālplānojumu, 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 
sistēma (EVRS). Plānam jābūt saskaņotam ar 
komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un 
ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst 
Valsts zemes dienesta kadastra kartei. 

Lokālplānojuma GRAFISKĀ DAĻA izstrādāta uz 

aktuālas, 2018. gadā LKS 92 TM koordinātu 

sistēmā sagatavotas topogrāfiskās kartes 

pamatnes mērogā 1:500. 

2) Lokālplānojuma grafisko daļu izstrādāt Latvijas normālo 
augstumu sistēmā (LAS-2000.5). 

Lokālplānojuma grafiskā daļa izstrādāta Latvijas 

normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). 

3) Lokālplānojuma aizsargjoslu vai citā plānā ir jāattēlo visi 
dabā esošie Valsts ģeodēziskā tīkla un Jūrmalas pilsētas 
Vietējā ģeodēziskā tīkla punkti un to aizsargjoslas - nav. 

Nosacījums un informācija ņemta vērā 

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

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

veikšanai - maksimāli saglabāt reljefu, nepieciešamības 
gadījumā paredzēt risinājumus tā nostiprināšanai vai 
saglabāšanai; 

4.3. prasības hidrotehnisko būvju izbūvei - atbilstoši 
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra 
saistošajiem noteikumiem Nr.63 «Pludmales 
labiekārtošana un kāpu zonas nostiprināšana, 
teritorijai starp jūru un tauvas joslu visā pilsētas 
garumā"; 

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

4.5. paredzēt perspektīvos inženierkomunikāciju apgādes 
risinājumus.  

4.6. citas prasības - saskaņā ar darba uzdevumu 
lokālplānojuma izstrādei un institūciju izsniegtajiem 
nosacījumiem. 

4.1. Nosacījums ņemt vērā un iekļauts Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk 

TIAN) 3.3.1. nodaļā Teritorijas inženiertehniskā 

sagatavošana un prasības būvniecības procesam. 

4.2. Nosacījums ņemt vērā un iekļauts Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 22.punktā. 

4.3. Nosacījums ņemts vērā un iekļauts Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 3.5. nodaļā. 

4.4. Nosacījums ņemts vērā un iekļauts Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 3.6. nodaļā, 

kā arī attēlots Grafiskās daļas kartēs “Teritorijas 

funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi”, “Esošie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi”.  

4.5. Nosacījums ņemts vērā un iekļauts Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2. nodaļā, 

Paskaidrojuma raksta 2.3. sadaļā,  kā arī attēlots 

Grafiskās daļas kartē Savietotais inženiertīklu 

plāns 

4.6. nosacījums ņemts vērā.  
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5) Lokālplānojuma risinājumu grafisko daļu *dgn vai *pdf 
formātā un teksta dalu iesniegt domes Inženierbūvju un 
ģeodēzijas nodaļā pārbaudei un atzinuma saņemšanai. 

Nosacījums ņemts vērā.  

2. AS „Sadales tīkls”, 19.01.2018., Nr.1.1-37/755 

I. Izstrādājamo plānojumu aptverošajā teritorijā 4.1īnija 1A 
(zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 1300 007 
1303), 5.līnija 2 (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 
Nr. 1300 007 1206) un Bulduri 1304 (zemes gabalā ar 
kadastra apzīmējumu Nr. 1300 007 1304), Jūrmalā 
atrodas esošie AS “Sadales tīkls” piederošie 
elektroapgādes objekti (10/0.4kV transformatoru 
apakšstacija TP_311). 

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

 

Informācija un nosacījumi ņemti vērā sagatavojot 

Lokālplānojuma teritorijas principiālos 

elektroapgādes risinājumus. Skat. Paskaidrojuma 

raksta 2.3.2. sadaļu Elektroapgāde un grafiskās 

daļas karti “Savietotais inženiertīklu plāns”.  

III. 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 detālplānojumā paredzēto objektu 
elektrisko slodžu orientējošiem aprēķiniem. 

IV. Lai precizētu paredzamo objekta slodžu pieslēguma 
vietu, nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu 
"Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam/slodzes 
izmainām" norādot nepieciešamo jaudu, spriegumu un 
citu informāciju, kas prasīta veidlapā.' Pieteikumam 
nepieciešams pievienot detalizētu skici/-es ar plānoto/-
ajiem apbūves risinājumiem sarkano līniju izvietojumu 
un paredzēto slodžu sadalījumu. Aizpildīto pieteikumu 
un pieteikuma veidlapa norādīto dokumentu kopijas var 
sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls lv vai ari AS "Sadales 
tikls" pa pastu uz adresi Šmerla ielā 1, Rīgā LV-1006 Pēc 
pieteikuma saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie 
noteikumi plānotajam objekta slodzes pieslēgumam un 
informācija par iespējamajām elektrotīkla pieslēguma 
ierīkošanas izmaksām. 

V. 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 
nepieciešamas aizsargjoslas, kas noteiktas Aizsargjoslu 
likuma 16. pantā (skat. pielikumā shēmu ar esošajiem 
energoapgādes objektiem un to pietuvināto atrašanās 
vietu). 

VI. 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". 
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VII. 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. 

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

IX. 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. 

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

XI. 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". 

XII. 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". 

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

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

XV. 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. 

XVI. 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 
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nodaļā, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00, trešdienās, 
piektdienās no pīkst. 9.00 līdz 12.00! Plānojuma 
atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma 
saņemšanas. 

3. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 18.01.2018., Nr.06-05/335 

6. Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei: 

6.1. Zemesgabalu attīstībai kāpu zonā un pludmalē 
prioritāri ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas attīstības 
stratēģijā 2010. - 2030. gadam noteikto 
nepieciešamību saglabāt kāpu ekosistēmu un novērst 
iespējamo apdraudējumu vides un dabas resursu 
noplicināšanai, kas ir ari nozīmīgākie pilsētbūvniecības 
pieminekļa vērtību stabilizējošie faktori. 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat. Lokālplānojuma 

Paskaidrojuma raksta sadaļu 1.3. Lokālplānojuma 

teritorijas konteksts Jūrmalas pilsētas plānotajā 

attīstībā   un 2.1. Apbūves koncepcija. 

6.2. Viesu nama jaunbūves novietne zemesgabalā 4. līnijā 1A 
ir veidojama kā Jūrmalas pilsētai raksturīgā mazstāvu 
apbūve, kontekstā ar pludmales un kāpu zonas esošo 
apbūvi teritorijā starp Krišjāņa Barona ielu un 6. līniju, ar 
iespējami mazāku vizuālo ietekmi uz pludmalei 
raksturīgo kultūrainavu (smilšu kāpas un priežu mežs). 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. Lokālplānojuma 

Paskaidrojuma raksta sadaļu 2.1.2. un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 4.4. nodaļu 

PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA (P).  

6.3. Lokālplānojuma sastāvā veikt plānotās apbūves vizuālās 
ietekmes uz kultūrvidi un ainavu analīzi no galvenajiem 
skatupunktiem - skatā no pludmales, kā arī no 4. un 5. 
līnijas augstākajiem skatupunktiem. Vizuālās ietekmes 
analīzē pielietot paņēmienus, kas rada pilnīgāku un 
reālistiskāku priekšstatu par plānoto apbūvi. 

Nosacījums ņemts  vērā. Skat. Lokālplānojuma 

Paskaidrojuma raksta sadaļu 2.1.2. un pielikuma 

sadaļu Izpētes. Apbūves koncepcija, vizuālās 

ietekmes analīze, publiskā ārtelpa.   

6.4. Inspekcija rekomendē saistīt lokālplānojuma un 
detālplānojuma (Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 
17.maija lēmums Nr. 285 "Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 
13000070101 daļai - pludmales nogabalam. no 5. līnijas 
līdz 4. līnijai") izstrādes, risinot vizuālās ietekmes uz 
ainavu analīzi. 

Izstrādājot Lokālplānojuma risinājumus, ņemti 

vērā  risinājumi, kas noteikti  Detālplānojumā 

pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai.  

6.5. Lokālplānojuma teritorijas nav norobežojamas ar žogu. 
Teritoriju pa perimetru marķēšanai ir pieļaujami 
kultūrvidei atbilstoši dizaina elementi, kas nodrošina 
teritorijas vizuālo caurredzamību. 

Nosacījums ņemts vērā un iekļauts Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos.  

6.6. Inspekcija neatbalsta zemesgabala 4. līnijā 1A 
funkcionālo sasaisti ar 5.līniju, kas ar Jūrmalas pilsētas 
teritorijas plānojuma (ar grozījumiem 2016.gadā) 
sastāvā iekļauto Sarkano līniju plānu ir jau nodrošināta 
no 4.līnijas. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz piekļuvi zemes 

vienībai 4.līnija 1a no 5.līnijas, likvidējot sarkanās 

līnijas, kas bija noteiktas piekļuvei no 4.līnijas. 

Skat. pamatojumu Paskaidrojuma raksta sadaļā 

2.2. Satiksmes infrastruktūra. 

6.7. Zemesgabalu 4.līnijā 1A un Bulduri 1304 labiekārtojumā 
maksimāli saglabājama kāpu meža teritorija, ainaviski 
vērtīgie koki un stādījumi. 

Nosacījums ņems vērā. Skat. Paskaidrojuma 

raksta sadaļu 1.2. Vietas dabiskie apstākļi un 

dabas vērtības, 2.1.1. Apbūves izvietojums, kā arī 

TIAN nodaļu 3.6 Aizsargjoslas un citi teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi. 

6.8. Apbūves līnijas, kas nosaka krasta kāpas aizsargjoslas 
daļu bez apbūves, koriģēšana pieļaujama tikai tiktāl, lai 

Nosacījums ņemts vērā un krasta kāpas 

aizsargjoslas daļu bez apbūves koriģēšana veikta 
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novērstu teritorijas plānojuma 2016.grozījumos 
iestrādātās pretrunas starp Funkcionālā zonējuma karti, 
karti "Apgrūtinājumi" un Sarkano līniju plānu, proti, 
paredzot apbūvēšanai tikai tās lokālplānojuma teritorijas 
daļas, kas atrodas 4.līnijas noteikto sarkano līniju 
teritorijā un zemesgabalā 4. līnijā 1A, kur funkcionālā 
zonējuma noteikta Publiskās apbūves teritorijā (P 41). 

tikai tiktāl, lai novērstu teritorijas plānojuma 

2016.grozījumos iestrādātās pretrunas starp 

Funkcionālā zonējuma karti, karti "Apgrūtinājumi" 

un Sarkano līniju plānu, proti, paredzot 

apbūvēšanai tikai tās lokālplānojuma teritorijas 

daļas, kas atrodas 4.līnijas noteikto sarkano līniju 

teritorijā un zemesgabalā 4. līnijā 1A, kur 

funkcionālā zonējuma noteikta Publiskās apbūves 

teritorijā (P 41). Skat. Grafiskās daļas karti 

Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie 

teritorijas izmantošanas aprobežojumi”. 

6.9. Lokālplānojuma nepieciešams uzrādīt apgrūtinājumu - 
individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) teritorija ap valsts vai vietējās 
nozīmes kultūras pieminekli (apgrūtinājumu kods 
7314020201). 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. Grafiskās daļas 

karti Teritorijas funkcionālais zonējums un 

galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”. 

4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, 22.01.2018., Nr.4.3.-17/3 

2. Vides aizsardzības prasības detālplānojuma izstrādei: 
2.1. Zemesgabalos 4.līnija 1A, 5.līnija 2, Bulduri 1304 veikt 
dabas daudzveidības izpētes saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 
domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42, 
kuros veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 
24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu", Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 5.pielikumu: 
2.1.1. kukaiņu un putnu; 
2.1.2. dendroļoģisķo - ar mērķi noteikt, vai lielākā stumbra 

apkārtmēra un augstuma koki atbilst dižkoka statusam 
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta 
noteikumu Nr.264 "īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 
2.pielikumu; 

2.1.3. par aizsargājamo augu un biotopu izpēti, kas veikta 
2017.gadā projektā "Dabas skaitīšana", informāciju 
rakstiski jautāt Dabas aizsardzības pārvaldei; 

2.1.4. atzinumus sagatavojot sertificētam ekspertam (MK 
16.03.2010. noteikumi Nr.267 "Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības 
uzraudzības kārtība"; Dabas aizsardzības pārvaldes 
mājaslapā www.daba.gov.lv); 

2.1.5. lokālplānojuma teritoriju apsekot dabā pavasarī (putnu 
izpēte), vasarā. 

 

Nosacījums ņemts vērā. Lokālplānojuma izstrādes 

procesā ir veikta detalizēta bioloģiskās 

daudzveidības izpēte  (skat. sadaļu Izpētes), t.sk.:  

- biotopu un veģetācijas izpēte, kas ietver Eiropas 

savienības aizsargājamo biotopu aizņemto 

teritoriju un īpaši aizsargājamo augu dzīvotņu 

identificēšanu, 

- bezmugurnieku, t.sk. kukaiņu faunas izpēte, 

- ornitofaunas izpēte, 

- aizsargājamo koku (dižkoku) izpēte, 

- īpaši vērtīgu un saglabājamu koku 

identificēšana. 

 

 

2.2. Plānojot apbūves zonas, ņemt vērā, ja zemesgabalā aug 
koki, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 
16.marta noteikumu Nr.264  2.pielikumu piemērojams 
aizsargājama koka statuss: 
2.2.1. Likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 6. 

pants nosaka, ka teritorija zem aizsargājamu koku 
vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no 

Nosacījums ņemts vērā, izstrādājot 

Lokālplānojuma risinājumus. Skat. Paskaidrojuma 

raksta sadaļu 1.2. Vietas dabiskie apstākļi un 

dabas vērtības, 2.1.1. Apbūves izvietojums, kā arī 

TIAN nodaļu 3.6 Aizsargjoslas un citi teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi. 
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koka vainaga projekcijas, ir aizsargājama, lai 
nodrošinātu šo koku saglabāšanu; 

2.2.2. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu 
Nr.264 8.2. apakšnodaļā noteikts, ka aizsargājamo 
koku teritorijā aizliegts: 

 veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt 
aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību, 

 mainīt vides apstākļus - ūdens režīmu un koka 
barošanās režīmu u.c. (t. sk. – plānot jaunu apbūvi). 

2.3. Nosakot, vai pieļaujama apbūve, ņemt vērā dažādās 
izpētes, kas minētas 2.1.punktā un to rezultātus. 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. Paskaidrojuma 

raksta sadaļu dabas vērtības, 2.1.1. Apbūves 

izvietojums. 

2.4. Apbūves blīvumu noteikt, rēķinoties ar saglabājamajām 
dabas vērtībām un nodrošinot tam labvēlīgu aizsardzības 
statusu, pamatojoties uz Sugu un biotopu aizsardzības 
likumu. 

Nosacījums ņemts vērā. Lokālplānojuma 

risinājumi nosaka mazāku atļauto apbūves 

blīvumu  un lielāko brīvo teritoriju  kā tas noteikts 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.  

2.5. Plānojot apbūves zonas, papildus 2.1., 2.2., 2.4. punkta 
prasībām, ņemt vērā: 
2.5.1. maksimāli saglabāt vērtīgos un augtspējīgos kokus; 
2.5.2. noteikt buferzonas apbūves ietekmes samazināšanai 

uz īpaši aizsargājamo biotopu augu un dzīvnieku 
atradnēm. 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. Grafiskās daļas 

karti “Dabas vērtības” un TIAN 3.6 nodaļu 

Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi 

2.6. Ielas plānot, iekļaujoties krasta kāpu reljefā. Nosacījums ņemts vērā. Skat. Paskaidrojuma 

raksta sadaļu 2.2. Satiksmes infrastruktūra. 

2.7. Tā kā visos zemesgabalos ir meža zeme: 
2.7.1. veikt meža inventarizāciju (Meža likuma 12.panta 

ceturtās dalās un 29 panta prasība), ja tā nav veikta 
pēdējos 20 gados, meža inventarizāciju pievienot 
lokalplānojumam; 

2.7.2. ja plāno atmežošanu, ievērot Aizsargjoslu likuma 
36.panta ceturtās dalās 2.punkta prasību - atmežošana 
ar Ministru kabineta rīkojumu. 

Nosacījums ņemams vērā Lokālplānojuma 

īstenošanas ietvaros. Informācija iekļauta 

Paskaidrojuma raksta 3.  daļā Lokālplānojuma 

īstenošanas kārtība.  

2.8. Lokālplānojums Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos ietvert prasības: 
2.8.1. neplānot pagrabstāvus un pazemi; 
2.8.2. ēkas pievienot pilsētas centralizētajiem ūdensvada un 

kanalizācijas tīkliem- 
2.8.3. saņemt paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo 

izvērtējumu un tehniskos noteikumus saskaņā ar 
likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām. 

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojumā noteikto, Lokālplānojuma teritorijā 

esošās dabas vērtības un ierobežoto apbūves 

teritorijas platību, risinājumi pieļauj pazemes 

būvju izbūvi, ja tā rezultātā nav paredzama 

negatīva ietekme uz apkārt esošajiem 

aizsargājamajiem biotopiem.  

Lokālplānojuma risinājumi paredz ēkas pievienot 

pilsētas centralizētajiem ūdensvada un 

kanalizācijas tīkliem. 

Nosacījums ņemams vērā Lokālplānojuma 

īstenošanas ietvaros. Informācija iekļauta 

Paskaidrojuma raksta 3.  daļā Lokālplānojuma 

īstenošanas kārtība. 

2.9. Norādīt grafiskajā materiālā: 

 visas aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, 

 esošo un plānoto Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidi, 

 meža zemes robežas, 

Nosacījums ņemts vērā, tiktāl ciktāl informācija 

iekļaujama Lokālplānojuma sastāvā.  
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 aizsargājamo koku aizsargjoslas, 

 īpaši aizsargājamos biotopus. 

Skat. Lokālplānojuma Grafiskās daļas kartes 

“Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie 

teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, “Dabas 

vērtības”. 

3.   Detālplānojuma saskaņošana: 
3.1. Detālplānojuma galīgo redakciju iesniegt izskatīšanai un 
rakstiska atzinuma saņemšanai Attīstības pārvaldes Vides 
nodaļā.  
3.2. Paredzēt viena ģenplāna oriģināla iesniegšanu nodaļas 
arhīvā. 

 

5. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 22.01.2018., Nr.53/7/1-12 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz 
ģeotelpisko informāciju   kas izmantojama lokālplānojuma 
grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. 
novembrī apstiprinātā Darba uzdevuma saturam un 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 
Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem" (turpmāk - Noteikumi) 7. 
punktam pašvaldības teritorijas lokālplānojuma 
izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto 
topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot 
pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti.  

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu 
informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LGIA 
lokālplānojuma teritorijai ir pieejama 2009. gadā 
sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 un 
ortofotokarte ar 0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 
2016 gada aerorotografēšanas materiāliem. 

Minētie dati ir nodoti Jūrmalas pilsētas domei 
atbilstoši 2015. gada 29. janvārī noslēgtajam Licences 
līgumam ģeotelpisko datu izplatītājiem (LĢIA līguma 
reģ. Nr. 13/p-2015). 

1.2. atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. 
punktu plānošanas dokumentu izstrādātajam 
jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par 
nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot 
tās ar LĢIA. 

 

Nosacījumi un informācija ņemta vērā. 

Lokālplānojuma GRAFISKĀ DAĻA izstrādāta uz 

aktuālas, 2018. gadā LKS 92 TM koordinātu 

sistēmā sagatavotas topogrāfiskās kartes 

pamatnes mērogā 1:500. 

2. Atbilstoši   Noteikumu   6. punktam   lokālplānojuma   
grafiskās   daļas   materiālus   noformē ievērojot  
normatīvajos   aktos  par  dokumentu  noformēšanu  
noteiktās  prasības   norādot koordinātu sistēmu, koordinātu 
tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un 
izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes 
pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem 
un grafiskas daļas izstrādātāju. 

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā informācija, tajā 
skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti 
teritorijas lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir 
autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma 
grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura 
dati izmantoti. 
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3. Lai izpildītu prasības,  kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr. 
392  "Teritorijas  attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
noteikumi" IV. daļas 29. punktā un V. daļas 40 un 41. 1. 
punktā un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. 
pantu, lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts 
ģeodēziskā tīkla punktiem: 
3.1. Lokālplānojuma teksta daļā uzskaitīt visus plānojuma 

teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla punktus un 
pievienot valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu. Ja 
plāna grafiskā noteiktība atļauj, tad lokālplānojuma 
grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
aizsargjoslas (50 un 5 m). 

Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011. 
gada 15. novembra MK noteikumu Nr.879 
„Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu 
sistēmas noteikumi" 25. punkts. 

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt 
Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē kur pieejama 
aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla 
punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek 
papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē 
Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: 
http://geodezija.lgia.gov.lv , vai LĢIA pakalpojumu 
lapas http://map.lgia.gov.lv  sadaļā 
Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas 
sistēma/Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze/. 

3.2. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām 
Ekspluatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā minēt valsts 
ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma 
teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku 
renovāciju un rekonstrukciju inženierkomunikāciju, 
ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un 
citu saimniecisko darbību, kas skar valsts ģeodēziskā 
tīkla punkta aizsargjoslu šo darbu projektētājiem ir 
jāveic saskaņojums LĢIA par darbiem valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu aizsargjoslā. 

Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā nav valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu Lokālplānojumu 
paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka 
lokālplānojumu teritorija nav valsts ģeodēziskā tīkla 
punkti. 

 

6. SIA „Lattelecom”, 12.01.2018., Nr. LTN-8275 

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

Nosacījumi ņemti vērā. Skat. Paskaidrojuma 

raksta sadaļu 2.3.3. Elektronisko sakaru 

tīkli un Grafiskās daļas karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un tajā ietverto 

šķērsprofilu. 

2. 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; 

3. Visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu 
tuvumā ir saskaņojami ar SIA Lattelecom, bet gadījumā, 
ja nepieciešami esošo sakaru tiklu pārvietošanas darbi, ir 
pieprasāmi tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana 

http://geodezija.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv/
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veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas 
ierosinātāja līdzekļiem; 

4. 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; 

5. 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; 

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

7. 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);   

8. 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; 

9. Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA 
Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju 
rekonstrukciju; 

10. Pieslēgums pie SIA Lattelecom tīkliem iespējams ar 
bezvadu tehnoloģiju. 

7. Latvijas Valsts ceļi, 08.01.2018., Nr. 4.3.1/182 

1. Lokālplānojuma 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), kā arī citu spēkā esošus 
normatīvos dokumentus un noteikumus. 

Nosacījums ņemts vērā.  

2. Ievērtēt piegulošo ielu nodalījuma joslas un apbūves 
līnijas. 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. Paskaidrojuma 

raksta sadaļu 2.2. Satiksmes infrastruktūra. 
3. Paredzēt īpašumu piekļūšanas iespējas respektējot 

pieguļošo ielu un krustojumu satiksmes organizāciju, to 
parametrus un aprīkojumu, nodrošināt piekļūšanas 
iespējas blakus esošajiem īpašumiem. 
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4. Autostāvvietas objekta vajadzībām paredzēt ārpus ielu 
sarkanajām līnijām. 

5. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi un neapgrūtināt 
virsmas ūdens atvadi no esošajām brauktuvēm. 

6. 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 lokālplānojuma redakciju. 

 

8. SIA „Jūrmalas gaisma”, 09.01.2018., Nr.1-5/6 

Nosacījumi nav vajadzīgi. - 

9. SIA „Jūrmalas ūdens”, 09.01.2018., Nr.1-2/5; 10.01.2018., Nr. 1-2/7 

Izstrādājot lokālplānojumu zemesgabaliem Jūrmalā, 4 .līnija 
1a, 5.līnija 2, Bulduri 1304, būvju ūdensapgāde un sadzīves 
notekūdeņu novadīšana jāparedz no (uz) esošajām 
komunikācijām 4.līnijā. 

Lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas 
plānojumā, nosacījumi par meliorāciju netiek izvirzīti. 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. Paskaidrojuma 

raksta sadaļu 2.3.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

un Grafiskās daļas karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un tajā ietverto 

šķērsprofilu. 

10. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība, 15.01.2018., Nr.VM5.7-7/56 

1) Ja atbilstoši Meža likuma 3.panta prasībām īpašumā 
atrodas mežs, izstrādājot lokālplānojuma projektu 
īpašniekiem veicama meža inventarizācija; 
inventarizācija iesniedzama apstiprināšanai un 
reģistrēšanai MVR Valsts meža dienesta piekritīgajā 
mežniecībā; 

Nosacījums ņemams vērā Lokālplānojuma 

īstenošanas laikā. Skat. Paskaidrojuma raksta 3. 

sadaļu 3.Lokālplānojuma īstenošanas kārtība 

2) Lai novērstu neapzinātu bioloģiskās daudzveidības 
vērtību iznīcināšanu īpašuma teritorijā, ieteicams veikt 
bioloģiskās daudzveidības izpēti veģetācijas periodā, 
piesaistot sertificētu vides ekspertu. Plānojot apbūves 
izvietojumu, ņemt vērā biotopu izpētes rezultātus; 

Nosacījums ņemts vērā. Lokālplānojuma izstrādes 

procesā ir veikta detalizēta bioloģiskās 

daudzveidības izpēte  (skat. sadaļu Izpētes), t.sk.:  

- biotopu un veģetācijas izpēte, kas ietver Eiropas 

savienības aizsargājamo biotopu aizņemto 

teritoriju un īpaši aizsargājamo augu dzīvotņu 

identificēšanu, 

- bezmugurnieku, t.sk. kukaiņu faunas izpēte, 

- ornitofaunas izpēte, 

- aizsargājamo koku (dižkoku) izpēte, 

- īpaši vērtīgu un saglabājamu koku identificēšana. 

Skat. Paskaidrojuma raksta sadaļu 1.2. Vietas 

dabiskie apstākļi un dabas vērtības, 2.1.1. 

Apbūves izvietojums, kā arī TIAN nodaļu 3.6 

Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi. 

3) Kokus saglabāšanai izvēlēties pietiekamā (vismaz 
vainaga projekcijas) attālumā no būvju pamatiem, lai 
būvniecības darbos netraumētu to saknes; 

4) Saglabāšanai izvēlēties bioloģiski un ainaviski vērtīgākos 
kokus un koku grupas, kā arī vecos un lielu dimensiju 
kokus; 

5) Plānojot būvniecību meža teritorijā, paredzēt 
atmežošanu, kā to nosaka Meža likuma 41.pants; 
atmežošana veicama saskaņā ar 18.12.2012. Ministru 
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kabineta noteikumiem Nr.889    "Noteikumi    par   
atmežošanas    kompensācijas    noteikšanas    kritērijiem, 
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību"; 

Nosacījums ņemams vērā Lokālplānojuma 

īstenošanas laikā. Skat. Paskaidrojuma raksta 3. 

sadaļu 3.Lokālplānojuma īstenošanas kārtība 
6) saskaņā  ar  Aizsargjoslu  likuma  prasībām  atmežošanu  

krasta  kāpu  aizsargjoslā aizliegts veikt bez Ministru 
kabineta ikreizēja rīkojuma; 

7) Meža teritorijā saglabāt dabisko reljefu un zemsedzi. Nosacījums ņemts vērā un iekļauts Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 22.punktā 

11. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, 18.01.2018., Nr.4.5.-07/394 

1. Lokālplānojumam jāatbilst Jūrmalas pilsētas domes 
23.11.2017. lēmumam Nr.543 un darba uzdevumā 
norādītajam lokālplānojuma izstrādes mērķim; 

Nosacījums ņemts vērā 

2. Lokālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši Noteikumu 
Nr.628 2., 3.4., 4. un 5.2. nodaļas prasībām, ievērojot 
30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi" prasības; 

Nosacījums ņemts vērā 

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

aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās darbības 
aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām (tai skaitā Aizsargjoslu likuma 36. pantā 
noteiktos aprobežojumus); 

3.2. uzrādīt esošo un paredzēto būvju izvietojumu 
lokālplānojuma teritorijā; 

3.3. izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu. 
Lokālplānojuma teritorijai nodrošināt pieslēgumu 
pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīkliem; 

3.4. izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt 
piebraucamos ceļus lokālplānojuma teritorijā; 

3.5. lai novērstu iespējamo īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu atradņu ietekmēšanu, veikt sugu un 
biotopu izpēti veģetācijas laikā lokālplānojuma 
projekta izstrādei paredzētajā teritorijā, 
nepieciešamības gadījumā ekspertu atzinumos 
iekļaujot pasākumus īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu atradņu saglabāšanai un 
apsaimniekošanai un iezīmējot īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu atradnes, ja tādas teritorijā 
atrodas. Ekspertu atzinumiem jāatbilst 30.09.2010. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.925 „Sugu un 
biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma 
saturs un tajā ietvertās minimālās prasības" 
prasībām. Ekspertu atzinumos iekļautos 
pasākumus īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
atradņu saglabāšanai un apsaimniekošanai ņemt 
vērā pie teritorijas turpmākās attīstības. 

3.1.Skat. Grafiskās daļas kartes “Esošie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi” un “Teritorijas 

funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi”. 

3.2.Skat. Grafiskās daļas karti “Apbūves 

priekšlikums zemes vienībai 4.līnija 1a. Ārtelpas 

koncepcija.”, kā arī  “Teritorijas funkcionālais 

zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi”. 

3.3. Skat. Grafiskās daļas karti “Savietotais 

inženiertīklu plāns”. 

3.4. Skat. paskaidrojuma raksta 2.2. sadaļu 

Satiksmes infrastruktūra un tajā ietverto 

transporta organizācijas shēmu.  

3.5. Skat. paskaidrojuma raksta 1.2. sadaļu Vietas 

dabiskie apstākļi un dabas vērtības, kā arī  

Grafiskās daļas karti “Dabas vērtības”.  Ekspertu 

atzinumi iekļauti Paskaidrojuma raksta pielikuma 

sadaļā Izpētes.  Atzinumos paustais ņemts vērā 

izstrādājot Lokaļplānojuma risinājumus.  

 

12. Veselības inspekcija, 08.01.2018., Nr.2.3-4/36098/7 

Lokālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: 

1) Lokālplānojuma izstrādāšanu, ievērojot 2014. gada 14. 
oktobra MK noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

1.-2. Nosacījums ņemts vērā.  
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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; 

2) 1997. gada 05. februāra Aizsargjoslu likuma ar 
grozījumiem ievērošanu; 

  

 

 

3-5. nosacījums ņemts vērā. Skat. Paskaidrojuma 

raksta sadaļu 2.3.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

un Grafiskās daļas karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un tajā ietverto 

šķērsprofilu. 

 

 

6.  Skat. paskaidrojuma raksta 2.2. sadaļu 

Satiksmes infrastruktūra un tajā ietverto 

transporta organizācijas shēmu. 

 

3) Objekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no 
centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem; 

4) Ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu, ievērojot 
LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un LBN 222-15 
„Ūdensapgādes būves”; 

5) Inženierkomunikāciju tīklu projektēšanu ievērojot 2014. 
gada 30. septembra MK noteikumus Nr. 574 „Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu 
izvietojums””; 

6) Teritoriju labiekārtošanu, paredzot autotransporta 
kustības  organizēšanu,  automašīnu stāvvietas, 
piebraucamo un gājēju ceļu ierīkošanu saskaņā ar 
spēkā esošajiem būvniecības normatīviem.  

Veselības inspekcija iesaka lokālplānojuma risinājumu 
izvērtēt Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles 
departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa 
nodaļā. 

13. AS „Gaso”, 08.01.2018., Nr.15.1-2/79 

1) Lokālplānojumā uzrādīt esošo gāzesvadu novietnes; 
2) Ja perspektīvā plānoti gāzes patērētāji, tad paredzēt 

iespējas gāzes pievadu izbūvei katram patērētājam 
atsevišķi atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu 
likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu 
izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu 
prasībām; 

3) Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības 
Jūrmalas iecirkni; 

4) Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības 
Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās 
attīstības daļu; 

5) Lokālplānojuma grafisko daļu (zemesgabalu sadalījums, 
inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma 
(digitālā veidā (*.dwg formātā) iesniegt Sabiedrības 
Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās 
attīstības daļā; 

6) Tehniskos noteikumus konkrētā objekta gāzes apgādei 
patērētājam pieprasīt sabiedrības Gāzapgādes attīstības 
departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc 
lokālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā. 

 

Nosacījums ņemts vērā. Skat. Lokālplānojuma 

paskaidrojuma raksta 2.3.4. sadaļu Gāzes apgāde, 

kā arī Grafiskās daļas karti “Savietotais 

inženierkomunikāciju plāns” un tajā ietverto 

šķērsprofilu.  

 

14. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, 11.01.2018., 

Nr.1.1-33/159 

1. Nosacījumi lokālplānojuma projekta izstrādei 
1.1. Paredzēt veikt piebraucamo ceļu un iebrauktuvju 

izbūvi. 
1.2. Paredzēt teritorijas labiekārtojumu. 
1.3. Paredzēt autostāvvietas. 

1.1. Nosacījumi ņemti vērā. Skat Lokālplānojuma 

risinājumus Grafiskās daļas kartēs 

“Teritorijas funkcionālais zonējums un 

galvenie teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi”, Apbūves priekšlikums zemes 
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1.4. Paredzēt vietas atkritumu konteineru novietošanai. 
2. Lokālplānojuma saskaņošana 

2.1. Pēc lokālplanojuma izstrādes saņemt AP 
Būvniecības projektu vadības nodaļas atzinumu. 

3. Piemēroto tiesību normu uzskaitījums 
3.1. Jūrmalas pilsētas domes 11.10.2012. saistošie 

noteikumi Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. 

vienībai 4.līnija 1a. Ārtelpas koncepcija.”, kā 

arī Lokālplānojuma TIAN, tostarp, 3.4. sadaļu 

Prasības teritorijas labiekārtojumam 
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1.5. SIA “Valsts nekustamie īpašumi” piekrišana 

 


