Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku iela 8.

2.2. TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN
APBŪVES NOTEIKUMI
20
Jūrmala

2009.gads

Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku iela 8.

1.Vispārīgie
1.
jautājumi.
1. Saistošie noteikumi attiecas uz zemesgabalu Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 (kadastra nr.1300 004 5805)
un nosaka prasības detālplānojuma teritorijas izmantošanai un izmantošanas aprobežojumus.
2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek detalizēti un precizēti Jūrmalas pilsētas domes 2007.12.07.
saistošie noteikumi Nr.19.
3. Saistošajos noteikumos ir noteiktas prasības detālplānojuma teritorijas plānotajai (atĜautajai)
izmantošanai saskaĦā ar GRAFISKO DAěU.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

2. Lietotie termini.
termini.
Apbūves blīvums – zemesgabala visu ēku apbūves laukumu summas attiecība pret zemesgabala
platību procentos (%).
Apbūves intensitāte - virszemes stāvu platības summas attiecība pret zemesgabala platību
procentos (%). Stāva platību nosaka kvadrātmetros ēkas ārējā perimetra robežās.
AtĜautā izmantošana – teritorijas plānojumā atĜautie apbūves nosacījumi konkrētai teritorijai vai
zemesgabalam.
Brīvā zaĜā teritorija - zemesgabala neapbūvētā platība, kurā neietilpst platības, ko aizĦem gan
virszemes, gan pazemes ēkas un būves, kā arī atskaitītas autostāvvietu un piebraucamo ceĜu
platības. To raksturo ar brīvās teritorijas procentu no kopējās zemesgabala platības.
Divu dzīvokĜu dzīvojamā māja - brīvi stāvošas, dvīĦu mājas, kurās ir divi dzīvokĜi.
Jumta stāvs - plakanā jumta līmenī izbūvētas dzīvojamās, publiskās un tehniskās telpas vai
palīgtelpas, kurām ir izeja uz jumta terasi vai staigājamu jumtu, un nepārsniedz 66% no iepriekšējā
stāva platības.
Jumta izbūve - izmantojot slīpā jumta konstrukciju radīto telpu virs ēkas augšējā stāva pārseguma
jumta stāvā izbūvētas telpas piemērotas dzīvošanai, un nepārsniedz 66% no iepriekšējā stāva
platības 1,5 m augstumā
Meža zeme – zeme, atbilstoši meža inventarizācijai, uz kuras ir mežs, zeme zem meža
infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un
lauces.
Palīgizmantošana (papildizmantošana) - atĜautā izmantošana, kas papildina, uzlabo vai veicina
primāro izmantošanu; ēka vai telpu grupa līdz 25% no kopplatības (pirts, garāža, šėūnis, nojume,
ziemas dārzs, u.c.).
Savrupmāja - brīvstāvoša viena vai divu dzīvokĜu dzīvojamā māja.
Terase – daĜēji norobežots, vaĜējs vai daĜēji segts vasaras sezonā izmantojams laukums, kas
izvietots uz zemes kā ēkas piebūve vai virs ēkas vai tās daĜas. Terases segtās daĜas laukums
nedrīkst pārsniegt 50 % no iepriekšējā stāva platības.
3. Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana.
3.1. „Priežu parka” rajons ar apbūvi.

15. Apbūves noteikumos "Priežu parka" rajons ar apbūvi (P) nozīmē zemesgabalus, kur primārais
zemes izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atĜautā izmantošana.
16. Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemesgabaliem (arī to
daĜām) "Priežu parka" rajonā ar apbūvi (P), ir:
16.1.
Dzīvojamā māja:
16.1.1. savrupmāja:
16.1.1.1. viendzīvokĜa māja;
16.1.1.2. divdzīvokĜu māja;
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16.2.
16.2.1.
16.2.2.
16.2.3.
16.2.4.

Palīgizmantošana:
saimniecības ēka;
individuālā garāža;
šėūnis;
ziemas dārzs (piebūvētas vai atsevišėi novietotas ēkas ar stiklota karkasa nesošajām
sienām, izĦemot siltumnīcas);
16.2.5. nojume;
17. Zemesgabalu dalīšana un veidošana:
17.1. SaskaĦā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
(būvnoteikumi) prasībām zemesgabala minimālā platība dalīšanai ir 1800kv.m.
17.1.1. Burtnieku iela 8 – 1803kv.m. platībā;
17.1.2. SēĜu iela 5 – 1800kv.m. platībā;
18. Zemesgabalu maksimālie apbūves rādītāji:
18.1. Zemesgabala apbūves blīvums – 12%.
18.2. Zemesgabala apbūves intensitāte – 33%.
18.3. Zemesgabala minimālā brīvā (zaĜā) teritorija – 75%.
18.4. PieĜaujamais ēkas būvapjoms – 1340kub.m.
19. Maksimālais ēkas un citas būves stāvu skaits un augstums:
19.1. Maksimālais ēkas vai būves stāvu skaits – 2 stāvi ar jumta stāvu vai jumta izbūvi.
19.2. Maksimālais ēkas un būves augstums līdz jumta korei – 12 m.
19.3. Palīgēku jaunbūvēm atĜautais stāvu skaits 1 ar jumta izbūvi. Maksimālais ēku un būvju augstums
līdz jumta korei 6 m.
20. Būvlaide:
20.1. 4m no Burtnieku ielas un Līvu ielas sarkanās līnijas;
20.2. ""Priežu parka" rajonā ar apbūvi" raksturīgs ainaviski brīvs ēku izvietojums, izvērtējot katra
zemesgabala ainavas un meža saglabāšanas iespējas, pirms galvenās ēkas novietnes izvēles
21. Autostāvvietas:
21.1. Savrupmāju zemesgabalos maksimālais autostāvvietu skaits - 3.
22. Ārtelpas elementi:
22.1. Zemesgabalus drīkst iežogot atbilstoši šiem apbūves noteikumiem:
22.1.1. pa zemesgabala juridiskajām robežām
22.1.2. gar SēĜu ielu un Burtnieku ielu – ievērojot noteikto ielas sarkano līniju.
22.2. Žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,6m un 40% caurredzamiem perpendikulāri pret žoga plakni.
22.3. Žogu paredzēt atbilstoši vēsturiskajiem žogu tipiem Jūrmalā.
22.4. Aizliegts ar žogiem sadalīt zemesgabalus. Zemesgabalu funkcionāli var sadalīt ar dzīvžogiem.
22.5. Žogu vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta kustību.
23. Citi noteikumi:
23.1. Iebrauktuves zemesgabalā precizējams izstrādājot ēku tehniskos projektus.
23.2. Ēku novietnes precizējamas izstrādājot būvprojektu, ievērojot detālplānojumā noteikto apbūves
zonas un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības
attālumiem no ēkām, būvēm un inženiertīkliem līdz kokiem un krūmiem.
23.3. Ēku fasādēs izliegts pielietot neapmestu ėieăeĜu mūrējumu, dabīgo materiālu sintētiskās imitācijas.
23.4. Ierīkojot „Priežu parka” rajona zemesgabalos atklātus peldbaseinus, to platība ieskaitāma
zemesgabala maksimālā apbūves blīvumā.
23.5. Zemesgabalā aizliegts ierīkot siltumnīcas, sakĦu un augĜu dārzus.
23.6. Zemesgabalā jāsaglabā un jāatjauno priežu mežam raksturīgais biotops.
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23.7. Maksimālais apbūves augstums nevienā mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5) attāluma
starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiĦa zemesgabalu. Ēkas un būves var izvietot
mazākā attālumā no robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās
normas, ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, kā arī, ja ir attiecīgā kaimiĦa rakstiska piekrišana,
kuru tas apliecina ar personisku parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas.
23.8. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalos
nedrīkst būt mazāks par 6 m.
24. Zemesgabala lietošanas mērėis:
24.1. Zemesgabaliem nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērėis saskaĦā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2006.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” - individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme -0601.
25. Meža zemes transformācija.
25.1. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža
zemes transformācijas noteikumi”. Plānojot apbūvi mežu platībās, jāĦem vērā, ka mežu valdītājs ir
arī VAS „Latvijas valsts meži”, ar ko jāsaskaĦo meža zemju transformācija. Jāveic meža zemju
inventarizācija.
25.2. Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā jāakceptē
pagasta pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaĦem ciršanas atĜauja koku un citu vērtīgu stādījumu
nociršanai.
25.3. Veicot meža zemes transformāciju ievērot Meža likuma un Ministru kabineta 28.09.2004.
noteikumus Nr.806 ”Meža zemes transformācijas noteikumi”. Maksimālā transformējamā meža
zemes platība zem apbūves, piebraucamiem ceĜiem, labiekārtojuma un inženierkomunikācijām
pieĜaujama 40% ietvaros no meža zemes platības.
25.4. Koku ciršanu meža zemēs nosaka Meža likuma 39.pants. Valsts meža dienesta izsniegtais
ciršanas apliecinājums ir vienīgais dokuments, kas dod tiesības īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam cirst kokus mežā.
26. Augsnes virskārtas un koku saglabāšana.
26.1. Izvietojot jebkādu atĜauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un
reljefs, kā arī esošie koki.
26.2. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.
4. Aizsargjoslas un apgrūtinājumi.
27. Aizsargjoslas noteiktas saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu (plānotās aizsargjoslas – grafiski nosakāmas
izstrādājot objekta izpildshēmas).
28. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas:
28.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla - ierobežotas saimnieciskās darbības 5km
aizsargjoslā (010103).
29. Ekspluatācijas aizsargjoslas:
29.1. Aizsargjoslas gar ielām - aizsargjoslas gar ielām, tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceĜu un
dzelzceĜu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maăistrāĜu ekspluatāciju un drošību, kā arī
izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceĜu rekonstrukcijai
29.1.1. Burtnieku ielas sarkanā līnija 15m plata (020301) , būvlaide 4m no ielas sarkanās līnijas
(020302);
29.1.2. SēĜu ielas sarkanā līnija 13m plata (020301), būvlaide 4m no ielas sarkanās līnijas (020302);
29.2. Aizsargjoslas ap kapsētām (060801)
29.2.1. Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieĜautu tām piegulošo teritoriju sanitāro
apstākĜu pasliktināšanos
29.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekĜiem (04020102);
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29.3.1. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekĜiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu
kultūras pieminekĜu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu
ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekĜiem.
30. Aizsargjoslu pārklāšanās.
30.1. Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un
lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaĦo ieinteresētajām institūcijām.
5. Detālplānojuma realizācijas kārtība.
31. Detālplānojums stājas spēkā ar dienu, kad Jūrmalas pilsētas domes lēmums par detālplānojuma
apstiprināšanu un izdotie pašvaldības saistošie noteikumi publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
32. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās var uzsākt zemesgabala reālās sadales veikšanu.
33. Pēc zemesgabala sadalīšanas Jūrmalas pilsētas Būvvalde var izsniegt
uzdevumu tehnisko apbūves projektu izstrādei.

arhitektūras - plānošanas

34. Zemes gabalu apbūvi, ielu un inženierkomunikāciju izbūvi iespējams realizēt kārtās, kārtas saskaĦojot
Jūrmalas pilsētas būvvaldē.
35. Grozījumi izstrādātajā un spēkā esošajā detālplānojumā veicami izstrādājot detālplānojuma
grozījumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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